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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,400,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,610,0005,182,000جدید

2,350,0002,331,000نیم سکه

1,750,0001,241,000ربع سکه

660,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18424180539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

به روز باشید؛

 10 راهکار خالقانه
 برای محصوالت قدیمی

هر محصول یا خدمتی که باعث شده به جایگاه 
فعلی خود در کسب وکار یا صنعت برسید، برای 

پیشبرد درازمدت شما کافی نیست.
۸۰ درصــد محصوالت و خدماتــی که مردم 
پنج سال پیش استفاده می کردند، امروز دیگر 
منقرض شــده اند. یعنی به طور میانگین ۲۰ 
درصد محصوالت و خدماتی که در بازار امروز 
ارائه می شود، از جمله محصوالت خود شما، در 
مدت ۱۲ ماه منسوخ می شود و باید آن ها را با 
محصوالت و خدمات جذاب تری جایگزین کرد. 
با اینکه شــاید مقابله با مشکل منسوخ شدن 
محصوالت در نگاه اول دشــوار به نظر آید، اما 
راه حل های خالقانه با پرسیدن سواالت درست 

آشکار خواهند شد.  ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
        بازار مسکن و امالک با تثبیت نرخ ارز به ثبات می رسد و اگر مرجعی برای تعیین قیمت های کارشناسی در بازار مسکن در نظر گرفته و به تناسب هر منطقه الگوی قیمتی ثابتی برای ملک اعالم 

شود دیگر مردم عامه نمی توانند به دلخواه خود قیمت گذاری کرده و التهاب بازار را رقم بزنند.

واکاوی شرایط بازار امالک در شهر اصفهان؛ 

بازار مسکن در انتظار ثبات شرایط اقتصادی است

وی افزود: مدیریت اســتان 
بخشــی از فعالیت ها را برای 
دستگاه های اجرایی الزام آور 
کرد، به عنــوان مثال صنایع 
بزرگ را مکلف کرد از همین 
امسال اســتفاده از آب تازه 
برای سیستم های فرایندی 
خود را کاهش داده و در یک 
دوره زمانی دو تا سه ساله پساب فاضالب را 
جایگزین آب تازه برای این سیستم ها کنند، 
این اقدام و ابالغ خوب تا کنون نتایج خوبی 

داشته است.
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان تصریــح کــرد: مکلــف  کردن 
دستگاه های اجرایی دولتی به مدیریت منابع 
آب نقطه شروعی اســت تا همگام با سایر 
مصرف کنندگان نسبت به کاهش  مصرف 

اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری دستگاه های 
اجرایی باید تــا ۳۰ درصد مصــرف آب را 
کاهش می دادند، گفت: این مهم توســط 
استاندار ابالغ شــد و شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان نیز آموزش های الزم را ارائه 
و راهکارهای کاهش مصرف آب در ادارات 

را اعالم کرد.
بنی طباء خاطرنشــان کرد: بــا همت یک 
ســازمان مردم نهاد، جمعی متشــکل از 
متخصصان علوم رفتــاری در قالب جمع 
۳۵ نفــره آموزش هــای الزم در حــوزه 
آب را در تمــام دســتگاه های اجرایــی و 
آموزشی، با ارائه راهکارهای اصالح سبک 
زندگی، چگونگــی رفتار مصــرف را بیان 
 کردند که خوشــبختانه تــالش آنها موثر 

بوده است.
وی ادامه داد: تا اوایل شــهریور ماه امسال 
حدود ۴۰ برنامه توسط این سازمان مردم 

نهاد اجرا شد و نزدیک به سه هزار نفر شاغل 
در ادارات و دستگاه های مختلف به عنوان 
بخشی از نخبگان جامعه، در آموزش های 
چهره به چهره متخصصــان علوم رفتاری 

شرکت کردند.
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان برگزاری گردهمایی با هنرمندان، 
روحانیــون، اصحــاب رســانه، مدیران و 
کارشناســان واحدهای آموزشی و درمانی 
برای ارائه راهکارهــای کاهش مصرف را از 
دیگر فعالیت های انجام شــده این شرکت 
عنوان کرد و گفت: شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از هر ظرفیتی که احتمال 
می رفــت کالم آنها در جامعه نافذ باشــد، 
اســتفاده کرد و به عنوان مثال ویژه برنامه 
»جاری حیــات« را برای پنجمین ســال 
متوالی از طریــق رادیــو اصفهان پخش 

می کند.

سخنگوی آبفا اصفهان:

حداقل شدن آسیب های کمبود آب در گرو مدیریت مصرف است

با همت یک 
سازمان 

مردم نهاد، 
جمعی متشکل 

از متخصصان 
علوم رفتاری 

در قالب جمع 35 نفره 
آموزش های الزم در 
حوزه آب را در تمام 

دستگاه های اجرایی 
و آموزشی، با ارائه 

راهکارهای اصالح سبک 
زندگی، چگونگی رفتار 

مصرف را بیان کردند که 
خوشبختانه تالش آنها 

موثر بوده است.

ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: مدیریت منابــع آب یکی از موضوعــات مهم در مصــرف بهینه آب 
 اســت، در واقع اگر بخواهیم آســیب های ناشــی از کمبود آب را به حداقل ممکن کاهــش دهیم باید مدیریت مصــرف را اعمال 

کنیم.
سید اکبر بنی طباء اظهار کرد: امسال سعی کردیم در استان اصفهان به عنوان ابتکار جدید از تمام ظرفیت های فرهنگی در صنعت آب و 

فاضالب کشور با هدف آموزش مدیریت مصرف آب استفاده کنیم.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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به مناسبت روزجهانی 
عصای سفید؛

 محکوم 
به چاله های شهر!

واژه روشن دل و خطاب آن برای 
نابینایان کشورمان لفظ زیبایی 
اســت که وقتی در لغت به کار 
می رود نشان از دنیای دل انگیز 
اما متفاوتی دارد. تفاوتی که در 
برخی موارد به دلیل عدم توجه، 
 به مشــکالتی برای نابینایان و 
خانواده هایشان تبدیل شده است 
و باعث شده قشری که به دلیل 
شرایط جسمی متفاوت نیازمند 
آرامــش بیشــتری در زندگی 
هستند با چالش های گوناگون 
و سختی رو به رو باشند.۲۳ مهر 
به عنوان روز جهانی عصای سفید 
یا همان نابینایان فرصت خوبی 
است که به بررسی مشکالت این 
افراد پرداخته شود تا حداقل یک 
روز از سال صدای خسته این افراد 

به گوش جامعه برسد.
نام گذاری یک روز در ســال به 
روشــندالن عزیز بــه این معنا 
نیست که برای وجود تفاوت بین 
این افراد و بقیه جامعه، نابینایان 
نیازمند ترحم هستند. بلکه این 

روز رای بزرگداشت ...
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تــازه ها

سرفیس پرو 6 یا آیپد پرو 12.9 اینچی؛ 

کدام یک ارزش خرید 
باالتری دارد؟

شرکت مایکروسافت در گذشته نه چندان 
 دور از جدیدترین تبلت خود، سرفیس 
پــرو 6 رونمایی کــرد. در این مطلب به 
مقایسه مایکروسافت سرفیس پرو 6 و 

آیپد پرو اپل می پردازیم.
در صورتــی که خواهــان خرید یــک تبلت 
گران قیمت و قدرتمند باشید، گزینه های کمی 
را باید بررسی کنید. بدون هیچ شکی در میان 
گزینه  های شما، تبلت ســرفیس پرو 6 و آیپد 
پرو ۱۲.9 اینچی به چشــم می خورد. در حالی 
که مایکروســافت به تازگی از سرفیس پرو 6 
رونمایی کرده است، انتظار می رود در اواخر ماه 
جاری میالدی با نسل جدید آیپد پرو اپل مالقات 
کنیم. بر اساس گزارش ها، این تبلت از سیستم 
امنیتی فیس آیدی بهره می بــرد. در ادامه این 
مطلب این دو محصول محبوب و قدرتمند را در 
بخش های مختلف با یکدیگر مقایسه می کنیم. 

با ما همراه باشید.

  طراحی
آیپد پرو ۱۲.9 اینچی و ســرفیس پرو 6 از نظر 
طراحی تفاوت چندانی با نســل گذشته خود 
ندارند. مایکروســافت در جدیدترین نسخه از 
سرفیس پرو تصمیم گرفته دوباره از رنگ مشکی 
مات برای بدنه استفاده کند. این رنگ برای آیپد 
پرو اپل در نظر گرفته نشده است. مایکروسافت 
در طراحی نسل جدید سرفیس پرو تغییراتی 

را اعمال نکرده و در همین راستا حضور پایه با 
حداکثر زاویه ۱6۵ درجه هستیم.

محل قرارگیری دکمه پاور و دکمه های تنظیم 
صدا با نسل گذشــته این تبلت یکسان است. 
سرفیس پرو 6 در رنگ نقره ای نیز به بازار عرضه 
می شود. مایکروسافت برای این دستگاه کیبورد 
Type Cover را در نظــر گرفته که دارای 
رنگ هــای قرمز بورگاندی، آبــی، پالتینیوم و 
مشکی است. رقیب این تبلت، آیپد پرو ۱۲.9 
اینچی دارای طراحی یکسان با دیگر آیپدهای 
اپل است. در حقیقت این شرکت کوپرتینویی 
در سال های اخیر تغییرات زیادی را در طراحی 
تبلت های خود اعمال نکرده است و همچنان با 
یک تبلت آلومینیومی روبه رو هستیم که کیفیت 
ساخت بسیار باالیی دارد. خریداران می توانند 
آیپد پرو ۱۲.9 اینچی را در سه رنگ خاکستری 

فضایی، طالیی و نقره ای سفارش دهند.

  مشخصات فنی
کاربران می توانند سرفیس پرو 6 و آیپد پرو ۱۲.9 
اینچی را در نسخه های مختلف با قطعات سخت  
افزاری متفاوتی سفارش دهند که البته هر یک 
از آن ها دارای قیمت مخصوص به خود اســت. 
 Core نمونه پایه سرفیس پرو به پردازنده اینتل
i۵ مجهز شده و از ۸ گیگابایت رم به همراه ۱۲۸ 
گیگابایت حافظه SSD بهره می برد. در صورتی 
که خواهان تصاحب این نســخه باشید، نیاز به 

۸99 دالر پول در حساب بانکی خود دارید.
ارزان ترین نســخه آیپد پــرو ۱۲.9 اینچی در 
مقایســه با ســرفیس پرو 6، ۱۰۰ دالر هزینه 
کمتری برای خریدار به همراه دارد. این نمونه 
به پردازنده اپل A۱۰X Fusion، ۴ گیگابایت 
رم و 6۴ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شــده 

که با قیمت 799 دالر به بازار عرضه می شــود. 
سرفیس پرو در مقایسه با آیپد پرو ۱۲.9 اینچی 
در نسخه های بیشــتری به فروش می رسد که 
البته در باالترین نمونه خود قیمت بسیار باالیی 
دارد. کاربر با پرداخــت ۱۴99 دالر هزینه برای 
ســرفیس پرو 6 می تواند به پردازنــده اینتل 
Core i7، ۸ گیگابایــت رم و ۲۵6 گیگابایت 
حافظه SSD دسترسی پیدا کند. در باالترین 
نسخه مایکروسافت سرفیس پرو 6 شاهد حضور 
پردازنده اینتــل Core i7، ۱6 گیگابایت رم و 
یک ترابایت حافظه SSD هســتیم که البته 
برای خرید این محصول باید ۲۲99 دالر هزینه 
کنید که مسلما قیمت باالیی محسوب می شود.

در تمام نسخه های آیپد پرو ۱۲.9 اینچی کاربر 
به چهار گیگابایت رم دسترسی دارد؛ با این حال 
می تواند این تبلت با حافظه های داخلی متفاوتی 
ســفارش دهد. این تبلت در نسخه های ۲۵6 و 
۵۱۲ گیگابایتی نیز به فروش می رســد. کاربر 
می تواند با پراخت مبلغ 9۴9 دالر و ۱۱۴9 دالر 
به ترتیب نمونه ۲۵6 گیگابایتی و ۵۱۲ گیگابایتی 

آپید پرو ۱۲.9 اینچی را خریداری کند.

  کیبورد و قلم
سرفیس پرو 6 و آیپد پرو ۱۲.9 اینچی از کیبورد 
پشــتیبانی می کنند. در صــورت تجهیز این 
محصوالت بــه کیبورد، کاربــر می تواند از این 
تبلت ها به عنوان لپ تاپ استفاده کند. در دنیای 
واقعی کیبورد Type Cover مایکروسافت در 
مقایسه با Smart Keyboard اپل کارایی 
باالتری دارد. این کارایــی باالتر به علت حضور 
تاچ پد در کیبورد مایکروسافت و همچنین ارتفاع 

۱.۳ میلی متری کلید های آن است.
کارایی کیبــورد Type Cover به گونه ای 
بوده که به جرات می توان آن را بهترین کیبورد 
 Signature در دنیای تبلت ها دانست. نسخه
این کیبورد با قیمــت ۱۵9.99 دالر به فروش 
می رسد و نمونه اســتاندارد و مشکی آن نیز با 
قیمــت ۱۳9.99 دالر در اختیار خریداران قرار 

می گیرد.
در مقابل کیبــورد Type Cover، کیبورد 
Smart اپل را داریم که با قیمت ۱69 دالر در 
بازار عرضه می شود. این کیبورد برخالف رقیب 
خود، Type Cover فاقد تاچ پد است و ارتفاع 
کلیدهای آن تنها به ۰.۵ میلی متر می رسد. این 
ارتفاع باعث می شود حس مناســبی به کاربر 
منتقل نشود. یکی از ویژگی های خوب کیبورد 
اپل، تعادل آن است. کاربر به راحتی و بدون هیچ 
نگرانی ازافتادن تبلــت، می تواند با کیبورد اپل 

روی پاهای خود نیز تایپ کند.

جی اس ام
گـــزارش

لزوم اصالح مالیات بر ارزش افزوده؛  

 سنگ بزرگ 
پیش پای تولیدکنندگان

اکنون از تولیدکنندگانی که کاالیی را خریداری کرده و پس 
از ایجاد ارزش  افــزوده، آن را به فروش می رســانند مالیات 

اخذ می شود؛ درحالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را 
پرداخت کند. متاسفانه در حال حاضر از واحدها و تولیدکنندگان که کاالیی 
را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش افــزوده در آن دوباره آن کاال را به 

فروش می رسانند نیز مالیات اخذ می شود؛ درحالی که ...

کلبه طرح و  ساخت  
دفتر نظام  مهندسی 2439

طراحی - خدمات نقشه - نظارت اجرا 
 بازسازی - دکوراسیون داخلی 
خیابان فردوسی  ، مجتمع تجاری کیمیا ، طبقه 1 واحد 2 
تلفکس  03132213983
09133196657

خیابان فردوسی، مجتمع تجاری کیمیا، طبقه اول، واحد 2
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عکاسی و فیلمبرداری رویداد کامال حرفه ای )همراه با 
کادر مجرب بانو( و با تجهیزات به روز آماده ارائه خدمات 

تصویربرداری از مجالس عروسی، تولد، مهمانی، جشن ها، 
و سمینارها با بهترین کیفیت به همشهریان عزیز می باشد. 

فضای صمیمی و محیطی قابل اعتماد در سایه احترام به 
مشتری کمک کرده است تا ما به کارمان عشق بورزیم. 

امید است که از نگاه دیگران بهترین باشیم.



 محکوم 
به چاله های شهر!

ادامه از صفحه یک:
...  قوانین نوشته شده برای روشندالن 
است. جان کالم این قوانین  این است 
که نابینا هم عضوی از جامعه متمدن 
است و حقوق اجتماعی مصرحی دارد 
و به جای ابراز ترحم حقوق او را باید 
رعایت کنیم. احترام به نابینایان تنها 
با استفاده لفظ کلمه روشندل برای 
آنها نیســت. با رعایت قانون عصای 
سفید است. اما آیا این قوانین را همه 
افراد جامعه می دانند؟ و آیا ملزم به 
رعایت آن هستند؟ آیا در مدارس و 
 یا دانشگاه های ما قوانین برخورد با 
عصا سفید ها گفته می شود؟ آیا شما 
می دانید رودکی شاعر بزرگ ایرانی 
که هزار ســال پیش می زیسته نیز 

نابینا بوده است؟
به راستی هدف از نامگذاری این روز 
توجه بیشتر به مشکالت روشندالن 
و ایجاد محیط های مناسب برای 
استفاده کنندگان از عصای ســفید 
است. نابینایــان و کــم بینایان  به 
عنوان بخشی از شهروندان جامعه 
دارای نیازها و مطالباتی هستند که 
رســیدگی به آنها از وظایف مسلم 
دستگاه ها به شــمار می رود که از 
جمله ایــن نیازها  اشــتغال، ادامه 
تحصیل، تردد در شــهر و امورات 
رفاهی و معیشتی است. شاید با وجود 
بیکاری شایع در سطح جامعه دیگر 
کسی به فکر اشتغال نابینایان نباشد 
اما باید گفت این قشر بیشتر از بقیه 
افراد به شغل مناسب احتیاج دارند 
زیرا هزینه های زندگی و درمان این 
افراد خیلی بیشتر از یک فرد معمولی 
است. اشتغال و نبودن کار مناسب 
از مهمترین و اصلــی ترین دغدغه 
نابینایان است که در بیشتر مواقع این 
دغدغه و مشکالت مورد بی توجهی 

قرار می گیرد .
از دیگر مشکالت نابینایان عدم وجود 
امکانات الزم برای تردد در ســطح 
شهر است. نابینایان حق استفاده از 
تمامــی امکانات رفاهی معمول در 
جامعه را دارند آنان بایستی بتوانند به 
 مانند دیگر شهروندان در استفاده از  
پیاده روها، خیابان ها و وسایل حمل 
و نقل همگانی مانند اتوبوس و نیــز 
اماکن عمومی، مراکز تفریحی و 
 مذهبی دارای حقوقــی برابــر و

 فرصت هایی یکســان باشــند. اما 
متاســفانه این حقوق به هیچ وجه 
رعایت نشده اســت. خیابان ها یی 
که افراد بینا هم برای رفت و آمد در 
 آن دچار مشــکل می شوند چگونه 
می تواند مکان مناسبی برای عبور و 

مرور نابینایان باشد؟!
یکی دیگــر از مشــکالت جامعه 
نابینایان ازدواج آنهاست. متاسفانه 
ازدواج در جامعــه نابینایان به یک 
معضل تبدیل شده و به ویژه دختران 
نابینا به شــدت از این مشکل رنج 
می برند .هر چند موضــوع ازدواج 
نیز مانند اشــتغال جزو معضالت 
 فراگیر جامعه اســت و بینا و نابینا 
نمی شناســد اما در افــراد نابینا به 
دلیل عدم آگاهی جامعه به خصوص 
خانواده های آنها به مشکلی بزرگ تر 
تبدیل شده است. و همین نا آگاهی 
باعث شده ،علی رغم تمایل بسیاری 
از نابینایان به ازدواج با همنوع خود، 
به اجبار خانواده هایشان باید تن به 

ازدواج های ناخواسته بدهند .
وقتی پای درد دل برخی از نابینایان 
می نشــینی، می بینی توقع زیادی 
ندارند، معابر ســازی بــرای تردد و 
اشــتغال مهمترین دغدغه آنها شده 
انسان هایی که گرچه نابینا هستند 
اما اســتعدادهایی بــی نظیر در تک 
تک وجود آنها نهفته شــده و هر یک 
با وجود معلولیت اما در مسیر موفقیت 
و پیشرفت حرکت می کنند.ای کاش 
روزی برسد این استعدادها نهفته نماند.

اقتصاد استان
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تاثیر نرخ ارز بر نهاده های دامی عامل افزایش قیمت مرغ شد
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: تاثیر نرخ ارز بر واردات نهاده های دامی عامل افزایش قیمت 

مرغ شد.
رسول جهانگیری اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ به دلیل تاثیر ارز بر نهاده های مرغی است و بخشی به 
دلیل گرمازدگی و کاهش میزان جوجه ریزی و دلیل سوم آن شیوع آنفلوانزای فوق حادپرندگان است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ تا ۱۲ هزار تومان هم داشتیم اما نرخ ها پایین آمد، ادامه داد: دولت 
اجازه افزایش قیمت کاالهای اساسی که همواره بر سر سفره مردم است را نمی دهد.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان تصریح کرد: مجوز افزایش قیمت کاالهای اساسی مردم به خاطر وجود جو 
روانی صادر نمی شود.

وی با اظهار اینکه برخی از کاالها به خاطر نایاب شدن و افزایش جذابیت صادراتی مثل گوجه فرنگی و رب گوجه با افزایش قیمت روبرو 
شد،  ادامه داد: نرخ برخی از اقالم هم که ریشه وارداتی دارد به خاطر تعویق برای واردات به منظور کاهش نرخ ارز، افزایش یافته است.

جهانگیری گفت: در حال حاضر به هیچ عنوان کمبود کاالهای اساسی در اصفهان وجود ندارد و شبکه های معاند، تقاضای کاذب قحطی 
را به دروغ اعالم کردند و اگر هم به فرض قحطی بیاید حداقل از امروز تا یکسال و نیم بعد را ذخیره داریم.

هماهنگی بین دستگاهی ضامن امنیت مردم در جاده ها است
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: با هماهنگی و تعامل بین دستگاهی می توانیم 

به امنیت مردم در جاده ها دست یابیم.
مهدی خضری اظهار داشت: امروز با حجم باالی تصادفات جاده ای مواجه ایم به طوری که برای ایجاد امنیت 

در جاده ای نیاز به یکسری هماهنگی ها بین دستگاهی و به ویژه نیروی انتظامی است.
وی بیان داشت: در همین راستا از مدت ها پیش با نیروی انتظامی جلسات مذاکره گذاشتیم که در سایه این 

تداوم این تعامالت شاهد افزایش ایمنی راه ها شده ایم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد: احیای خط کشی گرم و سرد راه ها، اجرای هاشور 

و نصب بوالرد ایمنی برای آشکارسازی دماغه ها، نصب حفاظ ایمنی فلزی و بتنی و اجرای روشنایی در نقاط پرتصادف و حادثه 
خیز استان اصفهان از اقداماتی است که در راستای ایمنی راه ها صورت گرفته است.

وی بیان داشت:  کنترل سالمت و صالحیت همه رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر، ارتقا ایمنی تمام کاربران جاده ای به ویژه اتوبوس ها، 
 کامیون، وانت بارها، راکبان موتور سیکلت و عابرین پیاده و ایمن سازی فیزیکی در محدوده مدارس حاشیه راه ها به همراه آموزش در بخش 

نرم افزاری اقدامات دیگر در راستای کاهش تصادفات جاده ای است.

با افزایش قیمت دالر و 
حتی رشد سه برابری 

قیمت همه مصالح 
ساختمانی، مردم به 

سرمایه گذاری در این 
بخش روی آوردند اما 

در حال حاضر همه 
دست نگه داشته اند 

زیرا از افزایش یا کاهش 
قیمت ها مطمئن 

نیستند، متاسفانه مردم 
ایران هر چیز که گران 

شود را بیشتر می خرند.

مشــاوران امالک مناطق 
شهری اصفهان که مورد 
ارزیابی قرار گرفتند، همگی 
اذعان داشتند که تابستان 
امسال در مقایسه با سال 
گذشته، مراجعه مشتریان 
بیشــتر بوده و نوسانات 

زیادی در این بازار مشاهده شده است.
به گفته آنها حجم زیادی از مراجعات به 
بنگاه های مشاوران امالک برای خرید و 
فروش مسکن و تب و تاب به وجود آمده 
در این بخش،صرفا به دلیل افزایش قیمت 
دالر در ماه های گذشته بوده و خریداران 
با هدف ســرمایه گذاری به خرید ملک 
روی آورده بودند بنابراین افزایش تقاضا 
و مراجعه به مشاوران امالک در ماه های 
گذشته خود عاملی بر افزایش قیمت در 

بخش مسکن شده است.
مشاوران امالک و کارشناسان بازار مسکن 
بر این عقیده اند که بازار مسکن تا زمانی 
که شــرایط اقتصادی و نرخ ارز تثبیت 

نشود، به ثبات نمی رسد.
به گفته  شــهرام کوســه غراوی، عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با توجه به کاهش نرخ ارز و به تبع آن بروز 
رکود تورمی در بازار مسکن، روند کنونی 
این بازار نزولی است و احتمال می رود که 

این روند نزولی در بازار مسکن ادامه یابد.
در منابع خبری دیگر نیز به نقل از رییس 
اتحادیه مشــاوران امالک آمده است که 
کاهش قیمت دالر، بازار مسکن را به عقب 

هل می دهد.
در همین زمینه خبرنگار ما به بررســی 
جامعه آماری شامل مشاوران امالک در 
سه منطقه شــهری اصفهان ) محدوده 
خیابان شیخ مفید، خیابان زینبیه و خیابان 

رباط( پرداخته که به شرح زیر است.
به عقیده برخــی مشــاوران امالک در 
محدوده خیابان شــیخ مفید بر اساس 
مشــاهدات آنها از تغییــرات اخیر بازار 
مســکن، نوســانات قیمت دالر به طور 
مستقیم روی معامالت مسکن تاثیرگذار 
است به عنوان مثال شخصی که زمینی 
را با دالر چهار هزار تومانی به قیمت هر 
متر هفت میلیون تومان خریداری کرده 
حاضر نیست اکنون که قیمت دالر تفاوت 
فاحشــی با قبل دارد زمین را به همان 

قیمت بفروشد.
یکی از مشاوران امالک در آن محدوده، 
با اشاره به اینکه باالرفتن قیمت مصالح 
ساختمانی، سیســتم های گرمایشی و 

سرمایشــی و همچنین میلگــرد، تاثیر 
بســزایی در معامالت مســکن داشته، 
می گوید: آن هایی کــه زمین خریداری 
می کنند؛ حســاب ساخت وســاز آن را 
می کنند و کسانی که مسکونی خرید و 
فروش می کنند؛ حساب بازسازی آن را 
می کنند، االن تعویض و بازســازی یک 

سیستم گرمایشی بسیار هزینه بَر است.
وی می افزاید: این خود مردم هســتند 
که امالک را قیمت گــذاری می کنند و 
امالکی ها فقط به آنها مشاوره می دهند 
که در بیشتر مواقع هم با بازار امروز، افراد 
به طور کلی روی قیمت پیشنهادی خود 
اصرار می کنند به طوریکه اگر قیمت مورد 
نظرشان نباشــد با این جمله که »زمین 
خودم اســت میخواهی همین قیمت، 
نمی خواهی نمی فروشم « معامله را فسخ 

می کنند.
این مشاور امالک با تاکید بر اینکه پس 
از هر بار افزایشــی که در قیمت مسکن 
رخ می دهد، به ســختی می تــوان این 
افزایش قیمت را جبــران کرد و یا حتی 
قیمت های جدید را بــه نرخ های قبل از 
افزایش برگرداند، افزود: قیمت ملک سالی 
یک بار باال می رود و پس از آن دیگر کاهش 
نمی یابد، به همین دلیل سرمایه گذاری 
در ملک و مســکن بهترین گزینه برای 

ایرانیان است.
مشاوران امالک در محدوده خیابان شیخ 
مفید از رکود در خرید و فروش آپارتمان 
در مقایسه با اردیبهشت ماه سال جاری 
خبر دادند و گفتند که در شرایط کنونی 
کسانی که به دنبال ساخت و ساز هستند 
دست از خرید برداشــته و منتظر ثبات 

قیمت ها هستند.
همچنین این مشاوران امالک وضعیت 
اجاره نشــین های آن محدوده را اینگونه 
توصیف کردند: با کاهش سودهای بانکی 

 صاحب خانه ها کمتر پــول پیش قبول
 می کنند و اجاره ها افزایش یافته اســت 
خیلی از مردم مجبور شده اند از واحدهای 
بزرگ به واحدهای آپارتمانی کوچکتری 
بروند و محل زندگی خود را تغییر دهند یا 

حتی در حاشیه شهر ساکن شوند.
مشاوران امالک در محدوده خیابان رباط 
اذعان داشتند که بسیاری از خریداران، 
مصرف کننده نبودند بلکه تنها با افزایش 
نرخ ارز، ســرمایه های ریالی آنها افزایش 
یافته و از ترس اینکه پولشان با گذر زمان 
ارزشش کم نشود، آن را در بازار مسکن 
ســرمایه گذاری کردند و البته با کاهش 
قیمت دالر این گونــه معامالت نیز راکد 

شده است.
با افزایش قیمت دالر و حتی رشــد سه 
برابری قیمت همه مصالح ســاختمانی، 
مردم به سرمایه گذاری در این بخش روی 
آوردند اما در حال حاضر همه دست نگه 
داشته اند زیرا از افزایش یا کاهش قیمت ها 
مطمئن نیستند، متاسفانه مردم ایران هر 

چیز که گران شود را بیشتر می خرند.
به گفته یکی از مشــاوران امالک در این 
محدوده، در ماه های آخر تابستان با حجم 
زیادی از مراجعه مــردم رو به رو بودیم، 
حتی در شرایطی قیمت ها دقیقه ای اعالم 
می شــد و خریداران هول کرده بودند و 
ملک را به هر قیمت که فروشنده می گفت 
خریداری می کردند و همین امر نیز باعث 

باال و باالتر رفتن قیمت ها شد.
او می افزاید: االن قیمت ملک کاهش پیدا 
نکرده اســت و اگر قیمت دالر ثابت شود 
می توان امیدوار بود قیمت مسکن هم به 

ثبات برسد.
در محدوده خیابان رباط فصل رهن و اجاره 
با شروع مهر به پایان رسید، اما امسال در 
مقایسه با سال گذشته نرخ اجاره به نسبت 
قیمت زمین، رشد کمی داشته است با این 

حال اجاره نشین ها همه مجبور به تمدید 
قراردادها شــدند زیرا همه قیمت ها باال 

رفت به غیر از درآمد خانوارها.
یک مشــاور امالک در محدوده خیابان 
زینبیه گفت: در این محدوده، نرخ اجاره 
بها در معامالت مسکن تابستان امسال 
فقط ۱۰ درصد افزایش یافته و مردم این 

ناحیه با مشکلی رو به رو نبوده اند.
وی افزود: بازار معامالت مسکن در بهار 
امســال راکد بوده اما با افزایش شــدید 
قیمت طال و دالر در تابستان به موازات 
افزایش تعداد خریداران و افزایش تقاضا، 
فروشنده ها و صاحبان امالک قیمت ها را 
باال بردند، این قیمت گذاری کارشناسی 
نبود و توســط خود مالک انجام می شد، 
اما اکنون پایین آمدن نرخ دالر تاثیری در 

کاهش قیمت ها نداشته است.
یکی دیگر از مشــاوران امــالک دراین 
محدوده گفت: افرادی که پولشان را در 
بانک ها نگه داشــته بودند و ســود آن را 
می گرفتند با کاهش سودهای بانکی، باال 
رفتن قیمت دالر و ترس از بی ارزش شدن 
پولشان به بازار مسکن روی آوردند، در دو 
ســه ماه اخیر با روزی بیش از ده خریدار 
رو به رو بودیم اما فروشــنده ها از ترس 
افزایش مجدد نرخ مســکن و یا از دست 
رفتن سرمایه شان به بهای کم تمایلی به 

فروش نداشتند.
 در گفتگو با مشــاوران امالک مختلف 
 و کارشناســان مســکن به این نتیجه 
می رســیم که بــازار مســکن و امالک 
با تثبیــت نــرخ ارز به ثبات می رســد 
و اگر مرجعی بــرای تعیین قیمت های 
کارشناسی در بازار مسکن در نظر گرفته و 
به تناسب هر منطقه الگوی قیمتی ثابتی 
برای ملک اعالم شــود دیگر مردم عامه 
نمی توانند به دلخواه خود قیمت گذاری 

کرده و التهاب بازار را رقم بزنند.

واکاوی شرایط بازار امالک در شهر اصفهان؛ 

مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه:بازار مسکن در انتظار ثبات شرایط اقتصادی است

همه برنامه های فوالد مبارکه با قوت 
بیشتر اجرا خواهد شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رییس هیئت عامل سازمان توســعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، نماینده شهرســتان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان، نمایندگان استاندار و جمعی از مسئوالن استان اصفهان، 
امام جمعه، فرماندار و جمعی از اعضای شورای تامین شهرستان مبارکه، 
فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان لنجان، رییس و اعضای هیئت 
مدیره شرکت فوالد مبارکه، مدیرعامل جدید و سابق فوالد مبارکه و جمع 
کثیری از معاونان، مدیران و کارکنان این شرکت در سالن همایش های 

فوالد مبارکه برگزار شد.
در بخش نخست این مراسم، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات و همکاری دکتر 
بهرام سبحانی گفت: امروز شاهد مراســم تکریم یکی از مدیران توانمند 
صنعت فوالد کشــور بودیم که در رشد صنعت فوالد کشــور و توجه به 
مسئولیت های اجتماعی ســازمان خوش درخشید؛ مدیری که با سوابق 
درخشــان خود تا حد توان تالش کرد تا چرخ صنعت فوالد کشــور را به 
 خوبی بچرخاند و موجبات عزت و سربلندی صنعت فوالد کشور را در سطح 
بین المللی مهیا کند. خانم مهندس سعیدی با بیان اینکه شهرستان مبارکه 
با افتخار میزبان صنعت بزرگ فوالد مبارکه است، افزود: از این پس نیز با 
همکاری همه مسئوالن استان و به ویژه شهرستان مبارکه تالش خواهیم 
کرد تا فوالد مبارکه همچنان سربلند و موفق به کار و فعالیت های اقتصادی 

خود ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولیت در دستان مســئوالن، امانت است گفت: 
بهترین حالت این است که مسئوالن هنگام رفتن، نام نیک و آثار پرخیر و 
برکت بر جای گذارند. دکتر سبحانی در طول حضور خود در فوالد مبارکه 
هم توانستند جایگاه شــرکت فوالد مبارکه را ارتقا بخشند و هم در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی شرکت به بهترین شکل ممکن مشارکت کردند. 
همکاری های ایشان در ایمن ســازی جاده ها، کمک به آسیب دیدگان 
اردوگاه های ترک اعتیاد و آســیب دیدگان اجتماعی، مشارکت فعال در 
جشن های گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، ارسال کمک برای 
مناطق زلزله زده و حمایت از دانش آموزان کم بضاعت و محروم استان و 

بسیاری از اقدامات دیگر نمونه های شایسته ای از این اقدامات است.
در ادامه این مراســم، دکتر بهرام سبحانی طی ســخنانی، زمان حضور 
خود در شــرکت فوالد مبارکه را فرصتی برای انتقال تجربه و خدمت به 
جامعه دانســت و با ارائه گزارشی از دستاوردهای ســال های اخیر فوالد 
مبارکه، اضافه کرد: از نیمه دوم ســال ۱۳۹۲ کــه فرصت حضور مجدد 
در فوالد مبارکه فراهم شــد، تمامی توان خود را برای ســربلندی گروه 
 فوالد مبارکه و جمهوری اســالمی ایران به کار گرفتم و در طبق اخالص 

گذاشتم.
در ادامه این مراسم، مهندس عظیمیان، مدیرعامل جدید فوالد مبارکه، طی 
سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در فوالد مبارکه و فرصت به دست 
آمده برای خدمت به صنعت فوالد کشــور گفت: از اینکه در این موقعیت 
فرصت خدمت دســت داده است، خداوند را شــاکرم و امیدوارم بتوانم با 

قدردانی از این فرصت، به نحو شایسته پاسخگوی این اعتماد باشم.
مهندس عظیمیان رشد و بالندگی فوالد مبارکه را حاصل حمایت و همکاری 
تمامی مسئوالن کشور از بدو احداث تاکنون و تالش تمامی مدیران عامل 
و کارکنان در تمامی ادوار شرکت دانست و گفت: در ادامۀ راه مدیران قبلی 
این شرکت بزرگ، امیدوارم در سایۀ تالش مضاعف و همکاری بیشتر همۀ 
همکاران خود در شرکت بتوانیم فوالد مبارکه را به جایگاه باالتری در سطوح 

بین المللی برسانیم.
وی در ادامه با تاکید بر نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها تصریح 
کرد: رشد نیروی انسانی و ایمنی و ســالمت همکاران و توجه به مباحث 
کاری و معیشتی این عزیزان در اولویت های کاری سازمان است و امیدوارم 
با همکاری و همدلی بتوانیم طرح های در دست اجرا و آتی شرکت را یکی 
پس از دیگری به سرانجام برسانیم. به خاطر داشته باشیم که هیچ کاری 
متوقف نخواهد شد و همۀ برنامه های شرکت در تولید و توسعه باید با قدرت 

و سالمت بیشتر اجرایی شود.

بررسی میدانی از بازار معامالت امالک اصفهان نشان می دهد 
که در مدت اخیر با کاهش قیمت دالر، این بازار دچار رکود شده 
است. در حالی که در سه ماه گذشته به دلیل باال رفتن قیمت 
دالر بازار معامالت مسکن رونق گرفته بود اما در مدت اخیر این 

بازار با رکود قابل توجهی روبه رو شده است.

گــزارش
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        بازار مسکن و امالک با تثبیت نرخ ارز به ثبات می رسد و اگر مرجعی برای تعیین قیمت های کارشناسی در بازار مسکن در نظر گرفته و به تناسب هر منطقه الگوی قیمتی 
ثابتی برای ملک اعالم شود دیگر مردم عامه نمی توانند به دلخواه خود قیمت گذاری کرده و التهاب بازار را رقم بزنند.

خـــبــــر

معاون استاندار اصفهان:
برنامه ُمدون سازگار با کم آبی در کشور وجود ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه ی منابع استانداری اصفهان 

گفت: برنامه ُمدون سازگار با کم آبی، سالها در مناطق مختلف کشور 
وجود نداشته و همین امر بروز بسیاری از مشکالت فعلی را رقم زده 

است.

 محمدعلی شجاعی در مراسم افتتاح شــهرک گلخانه ای خمینی شهر افزود: 
 زمانی که برنامه مشــخص و ُمدون وجود نداشــته باشــد فعالیت ها بر مبنای 
اولویت ها پیش نمی رود و همین امر اصرار بر اجرای طرح های مفید و ضروری 

را کاهش می دهد.
وی با اشاره به تاخیر چند ساله در افتتاح شهرک گلخانه ای خمینی شهر ادامه داد: 
همین امر که مثالی از سایر طرح هاست، نشان می دهد که ما مسیر برنامه ریزی 

را بدرستی طی نکرده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تصریح کرد: در 
این منطقه ابزار الزم، منابع انسانی، دانش و منابع وجو دارد، بنابراین می توانیم با 

برنامه ریزی درست و صحیح به نتایج مثبت دست یابیم.
این مسئول خاطرنشــان کرد: انگیزه نیز در استان باالســت و باید پیش از آنکه 

مشکالت بیشتر دامنگیر ما شود به سراغ برنامه و فرایندهای صحیح پیش رویم.
معاون استاندار اصفهان یادآور شد: ایجاد زیرساخت الزم در صنعت کشاورزی بر 
عهده دولت است، اما سایر اقدامات نظیر بهره برداری، استحصال و توسعه آن به 

دست بخش خصوصی، بهتر و علمی تر پیش می رود.
شجاعی به برنامه ریزی برای ایجاد 6۳ هزار شغل طی سه سال در مناطق درگیر 
با خشکسالی استان اشاره کرد و گفت: این برنامه ها برای ۱4 شهرستان عملیاتی 

خواهد شد که شامل هشت هزار و ۲۱۹ زیرمجموعه طرح است.
وی راه اندازی گلخانه های پیشرفته سازگار با کم آبی را ضروری خواند و گفت: این 
گلخانه ها نقش بسزایی در تولید محصوالت کشاورزی با استفاده از آب کمتر دارند.

شــهرک گلخانه ای خمینی شــهر اصفهان با حضور محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی به بهره برداری رسید.

این شهرک در مساحت ۱7 هکتار مشتمل بر ۱5 گلخانه با اعتبار هشت میلیارد 
ریال از محل اعتبارات دولتی و یک میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال از محل اعتبار 
 بخش خصوصی و ســه میلیــارد ریال تســهیالت بانکی در محلــه »قرطمان«

 خمینی شهر احداث شده است. 
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وزیرکشاورزی خواهان تولید بذرهای هیبرید داخل کشور شد
وزیر جهاد کشاورزی گفت : باتوجه به ظرفیت های خوبی که در کشور وجود دارد، ضروری است که بذرهای 

هیبرید برای توسعه گلخانه ها در داخل تولید شود.
» بذرهای هیبرید از روش های دورگ گیری و تجمیع ویژگی های مطلوب ژنتیکی تولید می شود و برای تولید 

محصوالت گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی از جمله خشکسالی و آفات کاربرد دارد«.
 محمود حجتی در مراسم افتتاح شهرک گلخانه ای خمینی شهر در غرب اصفهان افزود : در زمان حاضر بذر بیشتر 

گیاهان گلخانه ای و بذر هیبرید سبزی، صیفی ، قلم گل و گیاه از خارج وارد می شود در حالیکه در برخی دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی از جمله دانشگاه آزاد اصفهان اقدام هایی برای تولید این محصول انجام شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت : اصفهان از نظر کشت گلخانه ای وضعیت متوسطی در کشور دارد در حالی که ظرفیت این استان 
بسیار بیشتر از میزان فعلی است. 

حجتــی افــزود : اصفهان بــا کاهــش منابــع آب روبروســت ، از طرفــی ظرفیت نیــروی انســانی و متخصــص در این اســتان زیاد 
 اســت و باید در زمینه توســعه گلخانــه ای بــا توجه بــه ارزش افــزوده، اشــتغال، صرفه جویــی و بهــره وری باال ، تالش بیشــتری

 انجام شود.

سرانه فضای آموزشی در کشور کمتر از حد استاندارد است
معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور گفت : هم اکنون 

سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز پنج متر مربع و کمتر از حد استاندارد است.
محمد جمالزاده  سرانه استاندارد فضای آموزشی را به ازای هر دانش آموز هشت متر مربع اعالم کرد و 
افزود : برای رسیدن به این استاندارد باید سرانه را تا حد سه متر مربع افزایش و ارتقا دهیم که این مهم تنها 

با ساخت مدارس جدید در کشور محقق خواهد شد.
وی اظهارداشت: این درحالی است که قبل از انقالب سرانه سرانه فضای آموزشی یک و نیم متر مربع به ازای هر 

دانش آموز بود و امروز به برکت جمهوری اسالمی و تالش های دولت و کمک خیرین مدرسه ساز تا حد بسیاری 
نسبت به گذشته ارتقا یافته است.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور، یکی از ماموریت های مهم این سازمان را ساخت مدارس ایمن برشمرد و گفت : مدارس باید به  گونه ای 
احداث شوند که دانش  آموزان در فضای آموزشی ضمن احساس لذت، امنیت داشته باشند. 

جمالزاده با بیا این که اکنون 30 درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است ، افزود: برای این منظور 400 هزار میلیارد ریال نیاز است 
در حالی که مجموع اعتبار ساالنه این سازمان 20 هزار میلیارد ریال است. 

اقتصاد ایران
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منتظر ثبت نام جدید 
سهام عدالت نباشید

در حال حاضر تعدادی هستند که در 
طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده اند 
که سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرده هیچ برنامه ای در این راســتا 
ندارد و مردم به پیام های سودجویان 
توجه نکنند. البته طبق اعالم این 
سازمان ســود ســهام داران قبلی 
مربوط به سال مالی ۱3۹۶ از دی ماه 

به حساب شان واریز می شود.
 از هفته های پایانی ســال گذشته 
سازمان خصوصی سازی پرداخت 
سود ســهام عدالت مربوط به سال 
مالی ۱3۹۵ را شــروع کــرد و این 
پرداخت ســود تا ماه های قبل نیز 

ادامه داشت.
در حال حاضر نیز افرادی هستند 
که به دلیل دیر اعالم کردن شماره 
شــبای بانکی خود هنوز ســودی 
دریافت نکرده اند اما در مجموع در 
حساب آن هایی که شماره شبای 
بانکی خود را در زمــان مقرر ثبت 
کرده اند، مبالغ ســود مالی ســال 

۱3۹۵ واریز شده است.
اواخر دی پارســال بــود که پوری 
ســازمان  رییــس  حســینی، 
خصوصی ســازی با برگزاری یک 
نشســت خبری از آغاز واریز سود 
سهام عدالت خبر داد و اعالم کرد 
رقمی که به حســاب هر مشمولی 
واریز می شود، فقط یک سوم از سود 
متعلق به آنها خواهد بود که سقف 
آن هم ۵0 هزار تومان اســت، اما 

ممکن است برخی کمتر بگیرند.
به گفته پوری حسینی، سود اولیه 
سهام عدالت برای افرادی که ارزش 
سهام شان را تا سقف یک میلیون 
تومان کامل نکرده انــد، 2۶ هزار و 
۶00 تومان محاســبه شده است و 
بقیه افراد که صاحب یک میلیون 
تومان سهام عدالت هستند هم در 
مرحله اول ۵0 هزار تومان ســود 

دریافت می کنند.
در نهایت بعــد از مدتی افرادی که 
یک میلیون تومان ســهام عدالت 
داشتند در مجموع بابت سال مالی 
۱3۹۵ معادل ۱۵0 هزار تومان سود 

دریافت کردند.

   ثبت نام جدید نداریم
در حال حاضر هنوز آزادسازی سهام 
عدالت صورت نگرفته و سهام داران 
صرفا توانسته اند به سود ساالنه سهام 
خود دست پیدا کنند. در عین حال 
رییس ســازمان خصوصی سازی 
اعالم کرده که این ســازمان برای 
جاماندگان برنامه ای نــدارد و قرار 
نیســت ثبت نام جدیدی صورت 
گیرد. اما در عین حال دیده شــده 
برخی از افراد ســودجو در فضای 
مجــازی پیامی را پخــش و اعالم 
کرده اند »کسانی که سهام عدالت 
ثبت نام نکرده  یا به دالیلی سهام خود 
را دریافت نکرده اند جهت دریافت 
کد سهام و ثبت نام به لینک سهام 

مراجعه کنند«.
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به عبارتی می توان گفت 
این قانــون، مالیــات بر 
مصرف است و افرادی که 
خواهان خدمات و کاالهای 
بیشتر و مرغوب تر هستند 
و درنتیجه از رفاه بیشتری 
برخوردار می شــوند باید 

مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند.

    قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
ایران

نخســتین بار قانون مالیات ارزش افزوده 
در ســال ۱3۶۶ برای تصویب به مجلس 
شورای اسالمی فرســتاده شد. این قانون 
پس از تصویب ۶ ماده از آن به درخواست 
دولت وقت و جهت اجرای سیاست های 

تثبیت قیمت به دولت بازگردانده شد.
صندوق بین المللی پول در ســال ۱3۷0 
اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده که 
در راستای اصالح نظام مالیاتی جمهوری 

اسالمی ایران تلقی می شــد را در جهت 
هرچه کارآمدتر شدن نظام مالیاتی کشور 

پیشنهاد کرد.
این روند در شرایطی در حال شکل گیری 
بود که هنوز ساختارها و شرایط الزم جهت 
اجرای درست این قانون در کشور وجود 

نداشت.
پــس از پایان جنگ تحمیلــی ، به علت 
مشــکالت عدیده ای که از قبل جنگ بر 
کشور و مردم تحمیل شده بود، در دولت 
ســازندگی جهت تامیــن کمبودهای 
درآمدی خود، اخذ مالیات به شیوه های 
مختلف و در قالــب عــوارض متنوع از 
فعالیت هــای اقتصــادی رواج یافــت. 
به طوری که مراجــع مختلف و به علت ها 
و مناسبت های گوناگون مالیاتی را برای 
کارگاه های تولیدی و تولیدکنندگان وضع 

می کردند.
عوارضی که گاه در قالــب یک قانون قرار 
می گرفــت و گاهــی به صــورت مصوبه 
هیئت وزیران و گاهی نیز با تصویب شورای 
اقتصادی و یا شهرداری ها انجام می شد. 
منابع حاصله از هر یک از این قوانین برای 
تامین مالی یک دستگاه اجرایی و یا طرح و 

پروژه تعیین می شد.
این شیوه  وضع عوارض به  مرور زمان و طی 
اجرا به عنوان محلی جهت تامین اعتبار 
دولت ها شمرده شد، به طوری که در زمان 
دولت اصالحات این قوانین و عوارض خود 
به عنوان یکی از موانع ســرمایه گذاری و 

کارهای تولیدی شناسایی شدند.
تعدد این عوارض که طــی مدتی ایجاد 
شــده بود، مشــکالتی را ایجاد می کرد؛ 
نخست به دلیل آنکه این عوارض به طور 
درصدی از فروش و نه از ســود حاصله و 
آن هم به صورت نقدی و ماهانه اخذ می شد، 
واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل 
کمبود ســرمایه در گــردش و نقدینگی 

مواجه می کرد.
چالش دیگر، مراجعه دستگاه های ذی نفع 
با در دست داشــتن حکم توقیف حساب 
یا اموال )در صورت کافی نبودن حســاب 
مالی( به واحدهای تولیدی و صنعتی بود، 
به طوری که توافق یا تقسیط بدهی با یکی 
از این دستگاه ها به معنای توافق مشابه با 

دستگاه های دیگر نبود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور از 
بین بردن تمام قوانین متعدد و دســت و 
پاگیر گذشته درنهایت در سال ۱3۸۷ و 
پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف 
در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و 
مقرر شد به طور آزمایشی به مدت پنج سال 
اجرا شــود؛ این قانون از سال ۹2 هرساله 
تمدیدشده و هنوز هم به طور آزمایشی در 

حال اجراست.

   VAT یــا همان قانــون مالیات 
ارزش افزوده چیست؟

  value added tax مخفــف VAT
به معنای مالیات ارزش افزوده اســت که 

در کشور ما به اشــتباه به عنوان مالیات بر 
ارزش افزوده رواج یافته اســت. درزمینهٔ 
پرداخت های مالیاتی اصوال کسی مشمول 
پرداخت مالیات می شــود که کاالیی را 
خریداری و مصرف کرده باشد. متاسفانه 
آنچه در کشــور ما به عنــوان مالیات بر 
ارزش افــزوده در حال اجراســت عکس 

واقعیت است.
متاســفانه در حال حاضــر از واحدها و 
تولیدکنندگان که کاالیــی را خریداری 
کرده و پس از ایجاد ارزش ارزش افزوده در 
آن دوباره آن کاال را به فروش می رسانند 
نیز مالیــات اخذ می شــود؛ درحالی که 
ایجادکننده ارزش افزوده نبایستی مالیات 

مذکور را پرداخت کند.
به عبارتی می توان گفت این قانون، مالیات 
بر مصرف اســت و افرادی کــه خواهان 

خدمات و کاالهای بیشــتر و مرغوب تر 
هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار 
می شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت 

کنند.
آنچه در اجرای این قانون به شیوه  درست 
آن اهمیت دارد تعیین ساختارهای درست 
جهت شناسایی و تفکیک مصرف کننده  
حقیقی یک کاال از فردی است که همان 
کاال را به عنــوان یک کاالی ســرمایه ای 
یا واســطه ای و تجاری خریــداری کرده 
و بــدون آنکــه مصــرف کند بــا ایجاد 
 ارزش افــزوده در کاال، آن را بــه فروش

 می رساند.
آنچــه در برخــی کشــورها ازجملــه 
آمریــکا اجراشــده، اخــذ مالیــات از 
مصرف کننده  نهایی اســت که برخالف 
 ظاهر ســاده ای که دارد بســیار پیچیده

 است.
در این راســتا علی جعفری، کارشناس 
اقتصادی اظهــار داشــت: در دنیا قانون 
VAT بــه صورتــی طراحی شــده که 
شناسایی مصرف کننده نهایی و حقیقی 
طی فرآیندی خود به خودی و البته طی 
مراحل مختلف از تولیــد و مصرف کاال 

انجام می شود.
جعفری تصریــح کرد: آمــوزش نیروی 
انسانی، به کارگیری مامورین درست کار، 
توجیه مردم، تجهیــز امکانات زیر بنایی، 
تخصیص منابع و زمان الزم توسط دولت 
و وزارت اقتصــاد و هماهنگی و حمایت 
کامل مجلس شورای اســالمی از این امر 
که الزمه قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
است می تواند در هرچه بهتر اجراشدن آن 

مثمر ثمر باشد.

لزوم اصالح مالیات بر ارزش افزوده؛  

سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان

قانون مالیات بر 
ارزش افزوده به منظور 

از بین بردن تمام قوانین 
متعدد و دست و پاگیر 

گذشته درنهایت در 
سال ۱3۸۷ و پس از 
پشت سر گذاشتن 
مراحل مختلف در 

کمیسیون اقتصادی 
مجلس تصویب و مقرر 

شد به طور آزمایشی 
به مدت پنج سال اجرا 

شود.

اکنون از تولیدکنندگانی که کاالیی را خریداری کرده و پس 
از ایجاد ارزش  افزوده، آن را به فروش می رسانند مالیات اخذ 
می شود؛ درحالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات 
مذکور را پرداخت کند. متاسفانه در حال حاضر از واحدها و 
تولیدکنندگان که کاالیی را خریــداری کرده و پس از ایجاد 
ارزش افزوده در آن دوباره آن کاال را به فروش می رسانند نیز 
مالیات اخذ می شود؛ درحالی که ایجادکننده ارزش افزوده نباید 

مالیات مذکور را پرداخت کند.
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گردشگری

رییس سازمان فضایی ایران:

 ظرفیت گردشگری »فضاپایه«
 برای رونق اقتصادی

رییس ســازمان فضایی ایران با بیان 
اینکه علی رغم وجود زیرســاخت های 
گردشگری در کشــور در حوزه اقتصاد 
گردشگری عقب مانده ایم گفت: یکی از مهمترین دغدغه های 
ما شناســایی و فعال کردن ظرفیت های بالقوه برای جذب 

گردشگر است.

مرتضی براری در اولین سمینار تخصصی »گردشگری فضاپایه« که 
در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد اظهار کرد: در ۱0 سال گذشته 
مهمترین دغدغه نظام اقتصاد بوده است. اقتصاد مقاومتی نیز به این 
معناست که باید ظرفیت هایی که می توان با آنها اقتصاد را رونق داد 

جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: در جهان بعد از صنعت نفت و خودرو اقتصاد گردشگری 
بیشترین رشد را در سال های اخیر داشــته است و کشورها دغدغه 
این را دارند که چگونه زیرساخت هایشان را برای اقتصاد گردشگری 

توسعه دهند.
رییس ســازمان فضایی ایران با اشــاره به اینکه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از کویر برای جذب توریســت استفاده می کنند، یادآور 
شد: کشور ما از نظر منابع طبیعی و زیرساخت های گردشگری جزء 
۱0 کشور اول دنیاست و ما قصد داریم که در آینده در حوزه اقتصاد 

گردشگری نیز در رده بهتری در بین کشورها قرار بگیریم.
براری با بیان اینکه طبق ســند چشم انداز توســعه باید ساالنه 20 
میلیون گردشگر جذب کشــور شــود، گفت: در حال حاضر تعداد 
توریست هایی که وارد کشور می شوند بسیار کمتر از این مقدار است 
و باید تالش بسیار زیادی کنیم تا در چند سال آینده رقم پیش بینی 

شده در سند چشم انداز توسعه را تحقق بخشیم.
وی با بیان اینکه باید زیرساخت های گردشگری را رونق داد تصریح 
کرد: عالوه بر رونق زیرساخت ها باید از فناوری ها برای جذب گردشگر 

استفاده کنیم.

رییس ســازمان فضایی ایــران ادامــه داد: تولید محتوای 
کشورهای همســایه در شــبکه های اجتماعی برای جذب 
توریست چندین برابر کشور ماســت و ما باید در این زمینه 

فعالیت های بیشتری انجام دهیم.
براری با اشاره به نقش گردشــگری فضاپایه در رونق اقتصاد 
گردشگری گفت: شناخت و دســتیابی به فضا از اولویت های 

کشور است.
وی با اشاره به رشد فناوری های نوینی همچون ماهواره ها در 
کشور گفت: در دانشــگاه ها اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
شده است و دانشــگاه ها برای کمک به توسعه فناوری فضایی 
ورود پیدا کرده اند و خوشبختانه صنایع ما قدرت پرتاب ماهواره 
به مدار را دارد و از معدود کشورهایی هستیم که چرخه فناوری 

فضایی داریم.
رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه کشف اسرار خلقت یکی 
از برنامه ها برای رونق اقتصادی است یادآور شد: امروزه گردشگری 
بین شهری و بین کشوری را تجربه کرده ایم اما تجربه گردشگری بین 
سیاره ای اولویت فعلی برخی از کشورهاســت و چندین شرکت نیز 

سرمایه گذاری در این حوزه را آغاز کرده اند.
براری با اشاره به اینکه در برخی از کشورها پارک های فضایی بازدید 
کننده های قابل توجهی دارند، گفت: کشور ما به واسطه پهناور بودن 

آسمان بسیار جذابی دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه هر شب در آســمان  رویدادهای فراوانی 
صورت می گیرد و در جهان ســعی می شود که با اســتفاده از شبکه 

جهانی اینترنت اتفاقات آسمان در دسترس عموم قرار گیرد.
رییس سازمان فضایی ایران یادآور شد: خوارزمی ۱200 سال پیش 
دقیق ترین نقشه جهان را ترسیم کرد. ابوریحان و خیام نیز در حوزه 
نجوم دستاوردهای فراوانی داشتند در حالیکه در کشورهای اطراف 
ممکن است به اندازه انگشتان دســت منجم وجود نداشته باشد و ما 
می خواهیم بستری که در کشور وجود دارد را تبدیل به فرصتی برای 

رونق صنعت گردشگری کنیم.
براری با بیان اینکه در کشــور مکان هایی وجود دارد که شــبیه به 
سیارات دیگر است، گفت: مثال تپه مریخی دامغان، کوه های مریخی 
چابهار، دریای ستارگان قشــم و یا گذر پریان کرمان فرصت بسیار 
مناسبی برای رونق گردشگری فضاپایه اســت. این در حالیست که 
کشورهای اطراف این تپه ها را به شکل مصنوعی برای جذب گردشگر 

ایجاد می کنند.
رییس سازمان فضایی ایران ادامه داد: شبیه سازی منظومه شمسی 
و ویژگی های فضا در آســمان از دیگر کارهایی است که برای رونق 

گردشگری فضاپایه می توان انجام داد.
براری با اشــاره به دستاوردهای برخی کشــورها و تالش آنان برای 
 ایجاد هتل های فضایی گفت: در برخی کشورها با فراهم آوردن امکان

 بی وزنی روی زمین تجربه قرار داشــتن در فضا را برای گردشگران 
ایجاد می کند.

وی در پایــان اظهار کــرد: امیدواریــم بتوانیم با کمک دانشــگاه 
علم و فرهنــگ اهدافمان در حوزه توســعه گردشــگری فضاپایه 
 را تحقــق ببخشــیم و اقتصــاد گردشــگری فضاپایــه را رونــق

 دهیم.

ایسنا
گـــزارش

بازار

اگر »کارت سکه« گم شد چه کنیم؟
در صورتی که دارندگان سکه های پیش فروش، »کارت سکه« را به عنوان یکی از اسناد خرید 
گم کرده یا به هر طریقی در اختیار نداشته باشند، جای نگرانی نیست و تنها با مراجعه به شعب 

و تحویل مدارک، سکه را دریافت خواهند کرد.
 

پیش فروش سکه طی طرحی از سوی بانک مرکزی از پایان سال گذشته تا ماه ابتدایی امسال از کانال بانک 
ملی اجرا شد و بیش از هفت میلیون و ۶00 قطعه سکه در هفت سررسید فروش رفت.

افرادی که برای ثبت نام مراجعه کردند بعد از طی کردن مراحل و واریز پول در کنار دریافت سند خرید و 
فیش های واریز، کارتی را تحت عنوان »کارت سکه« دریافت کردند. این کارت مانند کارت های بانکی بوده 
و صاحب سکه های پیش فروش می تواند با مراجعه به شعب، آن را ارائه کرده و با توجه به این که اطالعات 

خرید وی از طریق شماره این کارت قابل پیگیری است، می تواند سکه های خود را دریافت کند.
در مدت اخیر برخی دارندگان سکه های پیش فروش با این مشکل مواجه شدند که کارت های آنها به هر 
طریقی مفقود شده یا در اختیارشان نیست که موجب نگرانی آنها شده است، چراکه اوال ممکن است موجب 
سوء استفاده از کارت آنها شود و از سوی دیگر نتوانند سکه های خود را تحویل بگیرند. این در حالی است 
که پیگیری جریان کارت های سکه  مفقودی از این حکایت دارد که هیچ جای نگرانی در این رابطه نیست 
و افراد می توانند بالفاصله به شعب مراجعه و گم شدن کارت را اعالم کنند. کارت های سکه مانند کارت 

بانکی است و برای آنها کارت دیگری صادر خواهد شد.
همچنین افراد در زمان سررسید با بردن مدارک پیش خرید و ارائه  آن به شعب می توانند سکه ها را تحویل 
بگیرند، چراکه اطالعات آنها در زمان پیش خرید در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد. در عین حال که حتی نیاز ضروری به ارائه کارت ســکه نیست و بدون تحویل آن هم امکان 

دریافت سکه وجود دارد.
گفتنی است؛ از 2۸ بهمن پارسال و در جریان التهابات بازار ارز و افزایش قیمت سکه در بازار،  طرح پیش 
فروش سکه به طور قطعی در شعب بانک ملی آغاز شد. این پیش فروش با هفت سر رسید در دستور کار 
قرار گرفت و بر این اساس سکه تحویل یک ماهه با یک میلیون و ۵۹0 هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و 
۵40 هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و 4۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و 4۱0 هزار تومان، یک 
ســاله یک میلیون و 3۵0 هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و 24۵ هزار تومان و 24 ماهه یک میلیون و 

۱۱۶ هزار تومان پیش فروش شد.
تحویل سکه های سررسید شده نیز از اردیبهشت ماه با تحویل سکه های یک ماهه آغاز شده و اکنون تحویل 

سکه شش ماهه در حال انجام است.
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عادتبهتامیننیازازبازارهایخارجیراتغییرمیدهیم
 معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری گفت: تامین نیاز متقاضیان ایرانی از بازارهای خارجی به یک 
عادت تبدیل شده است که تشکیل فن بازارهای تخصصی این عادت را به سوی حمایت از کاالی ایرانی 
تغییر می دهد. حسین صابری، در نشستی مطبوعاتی که با هدف معرفی دومین رویداد استارت آپ 
دمو صنعت گاز برگزار شد، گفت: پارک علم و فناوری در سال های اخیر همکاری خود را با شرکت ملی 
گاز آغاز کرده تا بخش های مختلف صنعت گاز ایران، از توانمندی های داخلی مخترعان، پژوهشگران، 

صاحبان طرح و ایده و کسانی که توانایی تبدیل محصول، ایده و کسب وکار به یکدیگر را دارند، بهره مند 
شود. وی افزود: فن بازار از سویی پذیرای عرضه کنندگان و از سوی دیگر پذیرای متقاضیان محصوالت است. 

این متقاضیان می توانند سرمایه گذاران، شرکت های صنعتی یا حتی خود شرکت ملی گاز به عنوان مصرف کننده 
کالن باشند.معاون توسعه فناورانه پردیس علم و فناوری، فن بازار تخصصی صنعت گاز را متولی تعیین و تعریف سازوکارهای 

حرفه ای صنعت گاز عنوان کرد که فراهم کــردن ملزومات قانونی و فعال کردن مراکز فناوری را نیز برعهــده دارد. وی با بیان این که 
شرکت های صنعتی به طور معمول نیازهای خود را از بازارهای جهانی تامین می کنند، اظهار کرد: این موضوع به یک عادت تبدیل شده 
است، اما فن بازار در پی تغییر این عادت است تا شرکت های صنعتی از ظرفیت داخلی شرکت های دانش بنیان و نوپا نیز بهره مند شوند. 
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استارت آپ

برگزاری دومین استارتاپ دموی صنعت گاز با ۱۷ طرح فناورانه

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران از برگزاری دومین رویداد 
استارتاپ دموی صنعت گاز با حضور ۱۷ طرح فناورانه از ۲۸ مهر ماه جاری 

خبر داد.

»سعید پاک سرشت« در نشست خبری این رویداد استارتاپی اظهار داشت: از زمان 
انتشار فراخوان شرکت در این رویداد که در 20 شهریورماه از طریق دانشگاه ها و 
فضای مجازی صورت گرفت، 32 طرح تا سیزدهم مهر ماه در حوزه های مختلف 
صنعت گاز به دست ما رسید که از این میان، 23 طرح به کمیته داوری ارجاع شد 
و کمیته متشکل از متخصصان صنعت گاز، 17 طرح را دارای حداقل شرایط برای 

ارائه در رویداد استارتاپ دمو دانستند.
وی ادامه داد: از این 17 طرح، 14 طرح توسط شرکت های دانش بنیان و سه طرح از 
سوی شرکت های غیردانش بنیان ارائه شده است و امیدواریم در جلسه این رویداد 

که شنبه آینده )28 مهر( برگزار می شود سرمایه 
گذاران،کارگزاران، شتاب دهنده ها و مراکز علمی 
و تحقیقاتی حضور داشته باشند تا در صورت تایید 

روی طرح ها سرمایه گذاری کنند.
پاک سرشــت افزود: در واقع ما به دنبال آشنایی و 

متصل کردن عرضه کننده به متقاضی هستیم.
وی در ارائه تاریخچه ای از تشکیل فن بازار تخصصی 
صنعت گاز نیز گفت: این فن بازار از ابتدای سال 96 با 
هدف توسعه بازار شرکت های دانش بنیان و ارتقای 

فناوری و نوآوری در این صنعت آغاز شد.
به گفته پاک سرشت برگزاری استارتاپ دموی صنعت 
گاز بخشی از این فن بازار اســت که اولین رویداد آن 
اردیبهشت 97 و در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز برگزار 

شده است.
مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز ایران اظهار 
داشــت: فن بازار تخصصــی صنعت گاز بــا همکاری 
پارک علــم و فنــاوری پردیس، تعامل جدیــد با ذی 
نفعان فنــاوری را هدف خود قرار داده اســت و مــی خواهد نیازهــای واقعی را 
 شناســایی و اولویت بندی کــرده و در معرض دید عرضه کننــدگان واقعی قرار

 دهد .
وی تصریح کرد: در کنار این امر در فن بازار، برنامه هــای دیگری مانند تورهای 
فناورانه، بازدید از واحدهای عملیاتی برای شــرکت های دانش بنیان تعبیه شده 
است تا شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور بتوانند از چالش ها و معضالت 

صنعت گاز در میدان های گازی مطلع شوند.

  شرکت های صنعتی عادت به تقاضای فناورانه از داخل کشور ندارند 
معاون فناوری پارک علم و فناوری پردیس نیز در این نشســت با اشاره به بحث 
تجارت فناوری در صنعت گاز از چند ســال قبل آغاز شده اســت، افزود: در فن 
بازار باید از ظرفیت های مختلف کشــور استفاده کنیم، مخترعان، صاحبان ایده، 

پژوهشــگران و دیگر طرف ها باید در فن بازار برای تجارت فناورانه حضور داشته 
باشند و یک طرف آن عرضه کنندگان و طرف دیگر متقاضیان هستند. 

مهندس حسین صابری اظهار داشت: شرکت های صنعتی به طور طبیعی عادت 
به تقاضای فناورانه از داخل کشور ندارند و بیشتر سعی می کنند با خرید محصول 
فناورانه یا مهندســی معکوس نیازهای خود را رفع کنند، اما با برگزاری این فن 

بازارها قصد داریم به آنها توان فناوری داخل را نشان دهیم. 
وی تصریح کرد: اگر شرکت های صنعتی یا سرمایه گذار متقاضی محصول و راه حل 
فناورانه باشد، در فن بازار می تواند از طرح های فناورانه مطلع شود و در واقع بین 

این دو طرف اتصال پدید می آید. 
صابری با اشاره به وجود فن بازارهای تخصصی و منطقه ای گفت: اکنون 17 منطقه 
فن بازار منطقه ای دارند و تا پایان ســال دو منطقه به آن اضافه می شوند، ضمن 
اینکه در حال تشکیل فن بازارهای تخصصی مانند فن بازار تخصصی صنعت نفت 
و گاز یا سالمت و کشاورزی هم هســتیم، تا دو نوع فن بازار منطقه ای و حرفه ای 

داشته باشیم. 
معاون فناوری پارک علم و فناوری پردیس یادآور شد: اولین بازار دارایی فکری نیز 
به صورت مشترک بین فن بازار ملی و سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری مرکز 
مالکیت فکری از زیرمجموعه های قوه قضائیه نیز تشکیل شده است و تاکنون 20 
دارایی این بازار به ارزش 29 میلیارد تومان معامله شــده که هر چند مبلغ زیادی 

نیست، می تواند در آینده امیدبخش باشد. 
در این نشست همچنین پاک سرشت در پاسخ به ســوالی در مورد نتیجه اولین 
رویداد اســتارتاپ دموی صنعت نفت و گاز که اردیبهشت ماه جاری برگزار شده 
است نیز گفت: در این رویداد هفت طرح منتخب شدند که از این تعداد چهار طرح 
توانسته اند با سرمایه گذاران به توافق برسند و در حال نهایی کردن مراحل قرارداد 
هستند، امیدواریم در این دوره نیز دست کم هفت طرح برگزیده شوند و در نهایت 

بتوانند سرمایه گذار مناسبی برای توسعه طرح خود بیابند. 
به گفته پاک سرشــت طــرح های اولیــن رویداد اســتارتاپ دمــوی صنعت 
گاز بیشــتر در حــوزه چالــش هــای فعلــی ایــن صنعــت و بــرای نمونــه 
 راهکارهایــی بــرای اســتفاده از اینترنت اشــیا در کنتورها و هوشمندســازی

 آنها بوده است.

 گردهمایی 
استارت آپ ها و 

شرکت های دانش 
بنیان برتر

 استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان برتر کشــور با هدف برقراری 
ارتبــاط مســتقیم کارفرمایان و 
کارجویان، در قالب جشنواره »کار 
صدف« در دانشــگاه علم و صنعت 

ایران گرد هم می آیند.
 این جشنواره برای نخستین بار از 
سوی پارک علمی فناوری پردیس 
- به  عنوان مهم تریــن و بزرگترین 
پارک فناوری کشــور - با همکاری 
مجموعه دانشکار به عنوان کارگزار 
با حضور معاون علمــی - فناوری 
رییس جمهوری و مقــام هایی از 
وزارتخانه های صنعــت، معدن و 
تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در روزهای 28 تا 30آبان در سالن 
ورزشی شهید ملک لو دانشگاه علم و 

صنعت برگزار می شود.
شــرکت نوپا یا اســتارتاپ به یک 
شرکت یا کسب  و کار گفته می  شود 
که به تازگی و در نتیجه کارآفرینی 
ایجاد شده  است، رشد سریعی دارد 
و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و 
دوام  پذیر برای رفع یک نیاز در بازار 

شکل گرفته  است.
این شرکت ها مبتنی بر ایده  هایی 
ریسک پذیر هستند که مدل کسب 
و کارشان مشخص نیســت و بازار 

هدفشان نیز در حد فرض است. 
دبیر جشنواره کار صدف به برگزاری 
این جشنواره در سه مرحله شامل 
کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان 
شرکت ها و دانشجویان، چالش های 
علمی و فناوری شرکت های دانش 
بنیان و برپایی نمایشگاه کار گفت: 
در این جشــنواره 20استارت آپ و 
40 شرکت دانش بنیان صنعتی برتر 
کشور در زمینه های فنی و مهندسی 

حضور خواهند داشت.
مجتبی میرجلیلی افزود: مهم ترین 
هدف این جشــنواره، ایجاد ارتباط 
مستقیم میان کارفرمایان صنایع 
مختلف با کارجویــان برای جذب 
نیروی کار جوان، نخبه و متخصص 

است.
وی از اهــداف دیگــر برگــزاری 
جشنواره کار به معرفی کارفرمایان 
و شرکت های موفق اشــاره کرد تا 
با حضور در محیط علمی دانشگاه 
عالوه بر ارتقا برند سازمانی، بتوانند 
مســائل و چالش  های فنی خود را 
در دانشکده های تخصصی مطرح 
کرده و راه حلی برای آنها، با کمک 

دانشگاهیان بیابند.
میرجلیلی خاطرنشان کرد: حضور 
شرکت  های دانش  بنیان و صنعتی 
در محیط علمی دانشگاه عالوه بر 
ارتقا برند ســازمانی، حل مسائل و 
چالش  های فنی این شرکت  ها به 
کمک دانشگاهیان را نیز به دنبال 

دارد. 
وی افزود: بــا توجه به حمایت های 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی، 
فناوری ریاست جمهوری امتیاز و 
تخفیف ویژه ای برای حضور شرکت 
 های دانش بنیان در این جشنواره در 

نظر گرفته شده است.
به گفته دبیر جشنواره، رفع عواملی 
که مانع اشــتغال کارجویان بویژه 
دانش آموختگان دانشگاهی می شود 
از یک ســو و نبوِد بستری مناسب 
برای ارتباط مستقیم کارفرمایان و 
کارجویان از سوی دیگر، باعث شد تا 
مجموعه  دانشکار با برگزار جشنواره  
کار فضای مناسبی را برای کارجویان 

و کارفرمایان فراهم کند.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
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با اینکه شــاید مقابله با 
مشکل منســوخ شدن 
محصــوالت در نگاه اول 
دشــوار به نظر آید، اما 
راه حل هــای خالقانه با 
پرسیدن سواالت درست 
آشــکار خواهند شــد. 
همواره درباره محصــوالت و خدمات 
خود سواالتی بپرســید تا به ایده هایی 
برسید که این محصوالت و خدمات را 

قابل بازاریابی یا سودآورتر کند.
این سواالت را مدام از خود بپرسید 

و به آن ها پاسخ دهید.

   1. آیــا محصــوالت و خدماتتــان 
اســتفاده های دیگری هــم دارند؟ آیا 
شرکت ها، صنایع یا مشتریان دیگر هم 

می توانند از آن ها استفاده کنند؟
یکــی از قوانین مــا این اســت که اگر 
محصول یــا خدمت خوبــی دارید که 
مشــتریان آن را نمی خرنــد، به جای 
محصول، مشتریان را عوض کنید. شاید 
تالش های بازاریابی و فروش را بر بازار 

هدف اشتباهی متمرکز کرده اید.

   2. آیــا می توانید کارهای شــرکت 
دیگــری را کپی یــا تقلیــد کنید تا 
محصوالت و خدماتتان بهتر شود ؟ یکی 
از هوشمندانه ترین کارها در کسب وکار 
این اســت که رقبــای موفــق خود را 
تحسین کنید و به دنبال راه  هایی برای 
انجام کارها به روشی بهتر از آن ها باشید.

به دنبال راه هایی برای انتقال یک نوآوری 
یا فناوری از یک صنعت به صنعتی دیگر 
باشید. هنری فورد ایده خط تولید خود 

را با مشاهده عملکرد کارخانه بسته بندی 
گوشت به دست آورد.

از کــدام کســب وکارهای موفــق در 
اطراف خود می توان ایده برداری کرد تا 
کسب وکاری کاراتر و سودآورتر داشته 

باشید؟
 

   3. آیا می توانید محصول فعلی خود 
را تصحیح کنید، تغییر دهید یا دوباره 
بسته بندی کنید تا متفاوت کار کند یا به 
نظر آید؟ آیا می توانید تغییر جدیدی به 
آن اضافه کنید؟ »والت دیزنی« و »روی 
دیزنی« در اواخر دهه 1940 مشــغول 
بازدید از باغ های تیوولی کپنهاگ بودند 
که دریافتند این پارک بی عیب است و 
یک دانه کبریت یا تکــه کاغذ در هیچ 
جای آن نیفتاده است. برعکس، تقریبا 
همه پارک های ســرگرمی بــزرگ و 
کوچک در آمریکا از جمله کانتی فِیرز 
و رودس کثیف، پر از آشغال و پسمانده 
غذا بودند. در آن لحظه فکر تاســیس 
دیزنی لند به ذهن والت رسید. او گفت 
»می خواهم پارکی بســازم که آن قدر 
تمیز و زیبا باشد که والدین از همه جای 
دنیا کودکانشــان را بارها و بارها برای 

بازدید از آن بیاورند«.

   4. آیا می توانیــد محصول را تقویت 
 کنید؟ آیا می توانید آن را بزرگتر، قوی تر 
و درخشان تر  کنید؟  آیا آن را به روشی 

توسعه می دهید تا جذاب تر باشد؟
من هر ســال خانواده خود را به گردش 
یک هفته ای در دریای کارائیب با کشتی 
»شکوه دریاها« می برم. زمانی که این 
کشتی ساخته شــد، بزرگترین کشتی 
تفریحی تاریخ بود که گنجایش ۵000 
نفر را داشت. این کشتی هفت محوطه 
کامال مختلف از نیمه استوایی تا کویری 
و تعداد زیــادی رســتوران اروپایی و 

آمریکایی دارد.

   ۵. آیا می توانید آن را کوچک کنید؟ 
آیا می توانید آن را کوچک تر، کوتاه تر یا 
اقتصادی تر کنید؟ چــه چیزی را از آن 
حذف یا کم می کنید تا ساده تر شود؟ آیا 
می توانید آن را به اجزایش تقسیم کنید 

و آن ها را جداگانه بفروشید؟ 

   6. نظرتــان درباره یــک جایگزین 
چیســت؟  آیا می توانید مواد، فرایند، 
روش تولید و توزیع یا تبلیغ و بسته بندی 

متفاوتی برای آن در نظر بگیرید؟

   7. آیا می توانید اجــزای محصول یا 
خدمت خود را تغییر دهید یا چیدمان 
آن را عوض کنید؟ آیا راهی هســت که 

محصول یا خدمتتان را جذاب تر، قابل 
فروش تر، ارزانتر یا مطلوب مشــتریان 

بیشتری کنید؟

   8. آیا می توانید تفکر خود را برعکس 
کنید و رویکردی کامال متفاوت با آنچه 
امروز انجام می دهید در پیش بگیرید؟ 
یکی از کارهای متضادی که چند سال 
پیش انجام دادم این بود که برای فروش 
موجودی بیش از اندازه محصول، به جای 

کاهش قیمــت، آن را افزایش دادم. به 
خاطر ارزش دریافتی باالتر و پاداش هایی 
که در نظر گرفته بودیم، آن قدر محصول 
فروختیم که در چند مــاه اخیر به آن 

نرسیده بودیم.

   9. آیا می توانید محصول خود را با چیز 
دیگری ترکیب کنید؟ آیا می توانید آن 
را با موارد دیگری ترکیب کنید تا ارزش 

بیشتری پیدا کند؟
با ترکیــب همه مواردی که مشــتری 
در یک محصــول یا خدمــت خاص با 
قیمت مشخص نیاز دارد، پیچیدگی ها 
و عدم قطعیت هــای خریــد را تا حد 
زیــادی کاهــش داده و در عین حال 
 جذابیت محصول یا خدمت را افزایش

 می دهید.

   10. آیــا می توانید کاربــردی برای 
ضایعات بیابید؟ گاهــی چنین چیزی 

امکان پذیر است.
داســتانی دربــاره یــک تولیدکننده 
الکترودهای چسبنده وجود دارد. این 
الکترودها دایره هایی سه اینچی بودند 
که مرکز آن  ها سوراخ شــده بود و دور 
انداخته می شدند. یک روز تولیدکننده 

تصمیم گرفت این ضایعات را بسته بندی 
کند. این الکترودها کاربری های متفاوتی 
مثــل ضربه گیر در و کمــد، ضربه گیر 
قاب  های آویخته شده به دیوار و نشانه 
روی چمدان های مسافری پیدا کردند. 
این محصول برای مشــتریان بســیار 
جذاب بود و تقریبا هیچ هزینه ای برای 

شرکت نداشت.
دنیا را از زاویه دید مشتریان خود ببینید. 
نیازها و خواســته هایی که مشــتریان 
مایل هستند برای برطرف کردن آن ها 
هزینه کنند کدامند؟ چگونه می توانید 
نسبت به رقبا تجربه خرید بهتری برای 
مشــتریان خود رقم بزنیــد؟ برای این 

سوال پاسخ های زیادی وجود دارد.

  تمرین های عملی
1. سه روش ویژه برای بهبود محصوالت 
و خدمات فعلی و افزایش جذابیت آن ها 

برای مشتریان مشخص کنید.
2. با 10 نفر از بهترین مشــتریان خود 
تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاد های 
آن ها را برای جذاب تر و مفیدتر کردن 
محصوالت و خدمات خود بپرســید. از 
تعداد ایده های خوبی که به شــما ارائه 

می کنند، شگفت زده خواهید شد.

به روز باشید؛

10راهکارخالقانهبرایمحصوالتقدیمی

دنیا را از زاویه دید 
مشتریان خود ببینید. 

نیازها و خواسته هایی که 
مشتریان مایل هستند 

برای برطرف کردن آن ها 
هزینه کنند کدامند؟ 

چگونه می توانید نسبت 
به رقبا تجربه خرید 

بهتری برای مشتریان 
خود رقم بزنید؟ برای 
این سوال پاسخ های 

زیادی وجود دارد.

هر محصول یا خدمتی که باعث شــده به جایگاه فعلی خود 
در کسب وکار یا صنعت برسید، برای پیشبرد درازمدت شما 

کافی نیست.
۸0 درصد محصوالت و خدماتی که مردم پنج ســال پیش 
استفاده می کردند، امروز دیگر منقرض شده اند. یعنی به طور 
میانگین ۲0 درصد محصوالت و خدماتی که در بازار امروز ارائه 
می شود، از جمله محصوالت خود شما، در مدت ۱۲ ماه منسوخ 
می شــود و باید آن ها را با محصوالت و خدمات جذاب تری 

جایگزین کرد.

،،
یکی از کارهای متضادی که چند سال 

پیش انجام دادم این بود که برای فروش 
موجودی بیش از اندازه محصول، به جای 

کاهش قیمت، آن را افزایش دادم. به 
خاطر ارزش دریافتی باالتر و پاداش هایی 
که در نظر گرفته بودیم، آن قدر محصول 

فروختیم که در چند ماه اخیر به آن 
نرسیده بودیم.

منبع: کتاب خالقیت و حل مساله
یـــادداشت
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Khaju Bridge
Khaju Bridge (Pol-e Khaju) is 
arguably the finest bridge in the 
province of Isfahan. It was built by the 
Safavid king, Shah Abbas II, around 
1650, on the foundations of an older 
bridge, CHN wrote.
Serving as both a bridge and a dam, it 
links the Khaju quarter on the north 
bank with the Zoroastrian quarter 
across the Zayandeh River.
The bridge also served a primary 
function as a building and a place 
for public meetings. This structure 
originally was designed with artistic 
Tileworks and paintings serving as a 
teahouse.
In the center of the structure is a 
pavilion where Shah Abbas would 
have once sat, admiring the views.
Today, remnants of a stone seat are all 
that remains of the king’s chair. The 
bridge highlights one of the finest 
examples of Persian architecture 

at the height of Safavid cultural 
influence.
In the words of Upham Pope (an 
American archeologist and historian 
of Persian art) and Jean Chardin 
(a famous French traveler), Khaju 
Bridge is “the culminating monument 
of Persian bridge architecture and 
one of the most interesting bridges 
extant... Where the whole has rhythm 
and dignity, and combines in the 
happiest consistency, utility, beauty, 
and recreation.”Khaju Bridge has 23 
arches and is 105 meters long and 
14 meters wide. The passway of the 
bridge is 7.5 meters wide, made of 
bricks and stones with 21 larger and 
26 smaller inlet and outlet channels.
The stone used in this bridge is over 2 
meters long and the distance between 
every channel and the ceiling base is 
21 meters. The existing inscriptions 
suggest that the bridge was repaired 
in 1873.Khaju is one of the bridges 
that regulate the water flow in the 
river because there are sluice gates 
under the archways. When the sluice 
gates are closed, the water level 
behind the bridge is raised to facilitate 
the irrigation of many gardens along 
the river upstream of this bridge.
On the upper level of the bridge, the 
main central aisle was utilized by 
horses and carts, and the vaulted 
paths on either side of pedestrians.
Octagonal pavilions in the center 
of the bridge on both the down and 
the upstream sides provide vantage 
points for the remarkable views. 
The lower level of the bridge may be 
accessed by pedestrians and remains 
a popular shady place for relaxing.
Iranian urban architects, however, 
note their dismay with the recent and 
modern renovations that have taken 
place at Khaju Bridge.

Si-o-Se Pol
Si-o-Se Pol (Bridge With 33 Arches), 
also called the Allahverdi Khan 
Bridge, is one of the most famous 
landmarks of Isfahan. It is ranked as 

one of the best examples of Safavid 
bridge design.
Commissioned in 1602 by Shah Abbas 
I from his chancellor Allahverdi Khan, 
an Iranian ethnic Georgian, it consists 
of two rows of 33 arches. There is a 
larger base plank at the start of the 
bridge where the Zayandeh River 
flows under it, supporting a teahouse.

Chubi Bridge
Chubi Bridge (Wooden Bridge) is one 
of Isfahan’s oldest bridges. It was built 
in 1665 during the Safavid era.
The bridge is located between Khaju 
and Ferdowsi bridges. It is 147 meters 
long and 4 meters wide, with 21 
arches.It was built during the reign of 
Shah Abbas II to irrigate and link the 
gardens on both sides of the river.
The bridge and the two parlors were 
exclusively used by the shah and his 
courtiers. At present, the parlors are 
being used as teahouses.

Marnan Bridge
Marnan Bridge is a historical 
bridge in Isfahan, Iran. The current 
structure of the bridge dates back to 
the Safavid era, but its foundations 
are older and possibly as old as the 
Shahrestan bridgeIn accordance 
with the available documents the 
Marnan Bridge was replanned and 
constructed by the order of Khajeh 
Sarfaraz who was an Armenian 
administrator of the Armenian 
district in Isfahan.

Shahrestan bridge  
 This bridge is located in the 
neighborhood of a village called by 
the same name. It is a pre-Islamic 
architecture. Archeologists believe 
that it was built during Sassanid 
and Achaemenid dynasty. A part of 
brick arches are from Seljuk dynasty.            
At the north part of the bridge there is 
a building from 18th century and was 
used as a toll house. The bridge has 13 
arches, about 140 meters long and 4.5 
meters wide.

Isfahan’s Bridges:
Manifestation Of Safavid Architecture

Persian Paradise In Firuz 
Sherbat House 
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Masal, A Lost 
Heaven 

Masal in the west of Gilan 
is known as a lost heaven 
between Iranian standing 
in high status of beauty that 
has not lost its attraction 
even in the sight of its 
residences. Masal located 
in Talesh Mountains that is 
within travelling of Rasht 
by only 50 km.
Masal can be the best 
option for eco-tourism 
because of its forest 
soaring, nature waterfalls, 
caves, wild life, pastures, 
and magnificent 
countryside. In the other 
hand, historical sights of 
Masal such as KOOL Castle, 
SHAHRGAH, a Cemetery 
belongs to Parthian in 
ASBEH RISEH, KHOON 
Valley, historical sights of 
KHANDILH POSHT, the 
countryside of DARAA, 
ELENZH, and the historical 
building of RAHIMI in 
BITEN SHANDERMAN 
and etc. are the other 
Spectacular part of Masal.
Masal , city of waterfalls
The city’s roof located 
1 Km out of city is the 
magnificent part of the 
city in which provide a 
splendid perspective 
in front of your eyes 
that Parvaz Aram Abi 
recommends you not to 
miss seeing it.
Masal’s splendid 
waterfalls that can be 
seen in every parts of the 
city including the best 
waterfalls in Iran in which 
some of them are: VUZE 
waterfalls in the vicinity 
of ElENZEH resort in 
SHANDERMAN or KHOON 
waterfall with more than 
15m, TAVALI waterfall, and 
RAMINEH with more than 
10 meters and so on.
The biggest cave in Masal
17 caves are detected in 
Masal in which the biggest 
& glorious one located 
22 Km out of the city that 
called AVISHO with 15 
Km heights and 30-50 cm 
corridors in which a river 
follows inside of it ending 
to several waterfalls. There 
are several Lime Qandils 
inside of the cave in which 
some of their heights 
reach to 1 m, this cave 
and the length of the cave 
is more than 1700 m and 
has only been available for 
professional cavers. The 
other caves like CHOSALI 
and KALCHAL are the 
other spectacular caves 
in Masal that have been 
available for public.
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where to eat

Thanks to social media and internet, it’s 
getting easier and easier to find little gems 
even around Iran which seems to be still 
pretty unknown. I had seen pictures of Firuz 
Sherbat House – literally meaning syrup 
house in Persian – and heard my friends 
rave about it. So back when I was in Esfahan 
last summer I went looking for it, only to 
realize they had closed down for renovation 
and weren’t going to open in at least a few 
months. But by the look of things, it wasn’t 
hard to tell that I had to come back!
Here I am again in Esfahan with my Iranian/
Mexican/American family wandering 
around Jolfa after a visit to the Vank 
cathedral when I pass by Firuz Sherbat 
House. We had just had the hugest breakfast 
and it wouldn’t be time for lunch for another 
few hours, but looking back and realizing 
that this family of mine has been hooked 
on Persian food for the last 2 weeks, I really 
doubt if they would say no. I get inside. 
Everyone else just follows. No objections 
whatsoever!
We get inside and peak into the rooms. 
The interior is so beautifully decorated 
with Qajar era paintings. Persian carpets 
adorn the floors and fresh flowers on the 
tables has got me on my weak point. Coming 
from a Design background, I’m all about 
presentations and this place is already 
stealing my heart.
We pick a seat and wait for who turned out 
to be the sweetest waiter to bring us the 
menu. We kindly ask for an English one for 
my family and we’re told of the cafes strict 
policy on having everything in Persian only. 
According to him, you’re not going to find a 
Persian menu in the States so why should 
we have an English one here? I thought 
the guy had a point and considering this 
place is located in a very touristy area, I 
kind of applause the owner for staying true 
to what he really believes in. Here we go 
again. Me trying to to translate a menu that 
I hardly understand myself. On the bright 
side, everyone’s open to surprises and so 
am I. After all, I always tend to order the 
strangest thing on the menu and this in Iran, 
where menus are always filled with almost 
the same dishes is the wisest thing you could 
do. Whenever you get the chance to try 
something new, just shoot!
We order a few drinks and some saffron 
ice cream with honey. I’ve had my fair 
share of infusions around Iran and way too 
much saffron ice cream, but let me tell you 
something: here things taste like heaven. I 
mean I wouldn’t even imagine how saffron 
ice cream could go with honey, but here I am, 
swooning on every bite and every sip of my 
drink. We’re all so hooked that we’re sharing 
drinks like they were tapas! And I already 
know where I’ll be hanging out next time I’m 
my favourite Iranian city.
Everything at Firuz sherbat house is top 
notch. From the way they treat customers, 
to the food and atmosphere. Add all that to 
reasonable pricing and it’s bingo! I’d even 
dare to say this is probably my favourite cafe 
in all of Iran so far and that coming from me, 
means something. 
This place is big enough but I assume it 
would be really crowded on weekends, so 
perhaps if you’re heading with a large group, 
reserving in advance would be the smart 
thing to do.
We didn’t have lunch here, but looking at 
the menu, I could see that they were serving 
some very typical homemade Persian dishes 
and I’m pretty sure they taste just as amazing 
as everything else.
I couldn’t find them pinned on google, 
so I’m just sharing the square they are 
located in. The building looks extravagant 
enough from the outside for you to find  
easily.

The ZayandehRood River 
starts in the Zagros Mountains, 
flows from the west to the 
east through the heart of 
Isfahan, and dries up in the 
Gavkhooniwetland.
The bridges over the river 
include some of the significant 
architecture in Isfahan. The 
oldest bridge is the Shahrestan 
Bridge(Pol-e Shahrestan in 
Persian), whose foundations 
was built by the Sasanian 
Empire (3rd7-th century 
Sassanid era) and has been 
repaired during the Seljuk reign. 
The bridges are as follows:
Marnan Bridge
Pol-e-Joui or Choobi (Joui 
bridge) – 1665
Pol-e Khaju (Khaju Bridge) – 
1650
Pol-e Shahrestan (The 
Shahrestan bridge)
Si-o-Seh Pol(The Bridge of 33 
Arches) – 1602

Further 
upstream is 
the “Pol-e 
Khaju” bridge, 
which was 
built by Shah 
Abbas II in 
1650. It is 123 
meters long 
containing 24 
arches, and 
also serves as a 
sluice gate.
The next 
bridge 
is “Pol-e 
Chubi”. It was 
originally 
built as an 
aqueduct 
to supply 
the palace 
gardens on 
the north 
bank of the 
river. Further 
upstream 
again is the 
Si-o-Seh Pol 
or bridge of 33 
archeswhich 
is Built during 
the rule of 
Shah Abbas 
the Great, it 
linked Isfahan 
with the 
Armenian 
suburb of New 
Julfa. It is by 
far the longest 
bridge in 
Isfahan at 295 
meters (967.85 
ft.).
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 Iran’s balance of trades for flower 
and ornamental plants in the past 
Iranian year (ended on March 20) 
remained positive amounting 
to some $11 million, which is 
expected to observe a significant 
growth this year, a senior official 
at the Ministry of Agriculture 
said.According to the head of 
the Ministry of Agriculture’s 
Greenhouse, Medicinal Plants 
and Edible Mushroom Affairs 
Bureau, Gholamreza Taqavi, the 
country’s exports of flower plants, 
seedlings and bulbs amounted 
to $25 million last year, while the 

imports the floral products stood 
at around $14 million.Taqavi 
noted that the recent fluctuations 
in the currency market and the 
huge gap between the prices of 
the domestically-produced and 
imported flowers have heated 
the domestic flower market.
Noting that domestic market 
needs some 4 million cut flowers 
in a year, he added “previously, we 
needed to import some 60 million 
floral plants, seedlings, bulbs, 
but the number has been halved 
due to the increase in domestic 
production.”

 Iran, Oman 
to expand 
economic, 
trade coop.

 A trade delegation 
from Iran on 
Saturday visited 
Oman’s Ministry 
of Commerce 
and Industry and 
discussed means of 
enhancing Omani-
Iranian relations 
in industrial, 
investment and 
economic fields.
Leading a high-
ranking delegation 
to Muscat, Mohsen 
Zarrabi, the head 
of Omani-Iranian 
Chamber of 
Commerce and a 
senior advisor to 
Iranian industries 
minister met with 
Omani Minister 
of Commerce and 
Industry Ali bin 
Masoud Al Sunaidy 
and discussed 
areas of economic 
cooperation and 
the possibility of 
expanding mutual 
trades.The delegation 
reviewed experiences 
in developing private 
sector cooperation 
and trade exchange 
between the two 
friendly countries.
Signing a free trade 
agreement, solving 
banking issues, 
using Omani ports as 
a hub for exporting 
Iranian goods, 
increasing the trade 
volume between the 
two countries were 
among the topics 
conferred in the 
meeting.
According to Zarrabi, 
Increasing Iran’s 
export of technical 
and engineering 
services and 
expansion of its non-
oil exports to the Arab 
neighbor were also 
discussed during the 
meeting.
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Iran’s flower, ornamental plants 
market on rise

An analysis of data provided by the 
Central Bank of Iran shows that 
homebuilders across the country are 
refraining from starting new projects to 
meet the housing sector’s future needs.
They are accelerating the completion of 
existing projects to supply a market that 
has experienced massive price hikes in 
recent months and make quick profits. 
Iran has been battling an ongoing 
currency crisis that started after the 
unilateral withdrawal of the US from 
Iran’s nuclear deal with world powers.
CBI figures show that the volume 
of investments made to complete the 
construction of ongoing residential 
projects during the first quarter of the 
current fiscal year that ended on June 
21 jumped by 53% compared with the 
similar period of the year before.
However, investments made to launch 
new construction projects increased 
by only 20%. This does not look bad on 
paper, but a completely different picture 
emerges once other aspects of the rise 
are analyzed.Donya-e-Eqtesad also 
reviewed data provided by the Economic 
Policies Department of the central bank, 
which indicated that the number of newly 

started residential projects during this 
year’s Q1 declined by 3% compared with 
the similar period of last year across the 
country. This is while new residential 
projects had not increased notably last 
year either, having registered a small 3% 
hike compared with the fiscal 2016-17, 
when the housing sector was still mired 
in a five-year recession.
The two sets of CBI figures clearly 
indicate that during this year’s Q1, the 
rising volume of housing investments 
has not equaled an increase in the future 
supply of housing since the increased 
rial investments were offset by rising 
construction costs.
Referring to prices in the fiscal 2016-17 
as the basis of calculation that eliminated 
the effects of inflation, results show that 
the volume of housing construction 
investments during this year’s Q1 
declined by 2% year-on-year. The 20% 
increase in the volume of investments 

was largely due to inflation. This is very 
alarming since it means an already 
embattled housing sector will face further 
supply shortages in the future. 
 Critical Need for 550,000 New Homes 
p.a.
According to Donya-e-Eqtesad, a total 
of 326,000 residential units were 
built across Iran during the whole of 
the previous fiscal year. That was 40% 
lower than the critical need of the housing 
sector, which has been estimated at 
550,000 residential units annually by 
government analyses.
Rising Construction Costs
A major factor contributing to this 
negative outlook is rising construction 
costs. According to the report, the index 
of non-metal and metal construction 
materials grew by 28% and 59% 
respectively during this year’s Q1 year-
on-year. The index of construction 
services costs increased by 15% as well.

Chinese business delegation to 
arrive in Mazandaran
An economic delegation from China’s Jiangxi 
province is set to arrive in Mazandaran province on 
Monday (Oct. 15) to study the means of enhancing 
economic activities in the northern province, a 
senior provincial official said.Hassan Kheirianpour, 
the deputy governor general of Mazandaran 
province, said the seven-member delegation, 
headed by deputy governor general of Jiangxi, 
Van Yang Peng, is scheduled to visit Mazandaran 
authorities to discuss areas of investment in 
different sectors, including road, seaports, waste 
management, energy, tourism, industry and 
agriculture.The visiting businesspersons are the 
representatives of prominent Chinese companies, 
which have already been active in the green 
province’s energy sector.The contractors have so 
far invested a collective of 2$ billion in Mazandaran 
Refinery’s project, Kheirianpour said, adding that 
the delegation has expressed readiness to set foot in 
other economic sectors of the green province.
Iran Chamber of Commerce to 
Publish First-Ever PMI Report
The Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture is to soon publish a purchasing managers 
index (PMI) report to provide more transparent 
information about business conditions in Iran.The 
report, which will be published at regular intervals, is a 
first of its kind in the country.ICCIMA has announced on 
its official news website that it will publish its monthly 
PMI report under the Farsi acronym “Shamekh”. The 
norm is to publish the report on the first working day 
of each Iranian month and the chamber aims to stay 
loyal to that norm, but will disclose the first report with 
a few days’ delay on Nov. 1, which marks the 10th day of 
the eighth Iranian month, Aban, according to Financial 
Tribune.PMI is an indicator of economic health for 
manufacturing and services sectors. The purpose of 
PMI is to provide information about current business 
conditions to corporate decision-makers, analysts and 
purchasing managers. 
Tehran, Podgorica after 
Establishing Joint Investment 
Fund
Head of Securities and Exchange Organization (SEO) 
of Iran Shapour Mohammadi announced that Iran and 
Montenegro will set up a joint investment fund.The 
Iranian official made the announcement on Saturday 
recounting that the countries have decided to put into 
effect a Memorandum of Understanding (MoU) signed 
in 2010.Mohammadi added that the decision was made 
in a meeting between senior political and economic 
authorities of both Iran and Montenegro. According to 
him the CEO of Montenegro Stock Exchange was also 
present in the meeting.During the meeting, the senior 
supervisor to Montenegro’s capital market called for 
expanding and broadening the level of cooperation 
between the two countries.

 New figures show that due to 
volatile currency fluctuations 
in recent months, which 
triggered steep price surges 
in the housing market and 
threatened the long-term 
outlook of the beleaguered 
housing sector by discouraging 
new construction.

Iran Housing Construction Trends 
Roiled by Currency Crisis

news

Iran Roads Ministry Changes Transport 
Rental Rate Formula For Allaying Truckers’ 
Concerns
The High Council of Transportation announced on Saturday 
that truck rental rates for domestic cargo will be calculated on a 
ton-kilometer (tkm) basis.
Faramarz Maddah, a board member at the Road Maintenance 
and Transportation Organization of Iran, said the new 
calculation formula increases the average rental rates 
compared with the previous method whereby the rates were 
arbitrarily agreed upon between truckers and cargo owners 
or transportation companies, the Ministry of Roads and Urban 

Development reported on its website.
A number of Iranian truckers went on strike in late May, partially 
blocking roadways by parking their vehicles along main roads.
Setting new rental rates per ton-kilometer by taking into 
account fuel consumption, route profile, tire depreciation, 
driver’s salary, insurance and high road risk was the main 
demand put forward by the representatives of truckers in their 
meeting with the roads minister, Financial Tribune reported.
Since then, the ministry has been working with RMTO and other 
bodies to devise the new formula for truck rental fees. Many 
factors had to be taken into account, including the type of fleet, 
fuel consumption, fixed and variable expenses, distance covered 
and whether a truck is loaded or empty while commuting, to 

name a few. 
The time-consuming process finally 
bore fruit on Saturday, which helps 
remedy one of the main concerns 
of domestic truckers.
Back in May, Minister of Roads 
and Urban Development Abbas 
Akhoundi said in a five-hour-long 
meeting with Ahmad Karimi, the 
secretary of Truckers Guild Association, 
that he believes in the right to protest and that the protest 
by truck drivers was their legal right and not an unsettling 
experience.

CBI figures 
show that the 
volume of 
investments 
made to 
complete the 
construction 
of ongoing 
residential 
projects 
during the 
first quarter 
of the current 
fiscal year that 
ended on June 
21 jumped 
by %53 
compared 
with the 
similar period 
of the year 
before.

Saudi Arabia Cannot Replace Lost 
Iranian Oil: VP
Iranian First Vice-President Es’haq Jahangiri highlighted 
the reasons behind the recent surge in oil prices and said US 
President Donald Trump wrongly thought that the Saudis 
were able to replace the reduced share of the Islamic Republic 
in global oil markets.
Addressing a ceremony in Tehran on Sunday to mark the 
World Standards Day, Jahangiri referred to the US sanctions 
against Iran’s oil and non-oil sectors and said in the current 
economic war against Iran, the enemies’ goal is to minimize 
the country’s sources of income.
They are seeking to prevent the imports of basic commodities, 
including raw materials, to Iran and they want people to 
protest against the government, he said.

Iran’s goal is to increase its sources of income as the United 
States is seeking to cut Iran’s oil exports to zero, the first vice-
president added.
“Trump thinks that the Saudis can make up for Iran’s (lost) oil 
but they cannot and now oil prices have risen,” Jahangiri went 
on to say.
Back in May, Trump pulled his country out of the 2015 Iran 
nuclear deal, also known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), despite objections from other signatories of 
the accord.
In August, Washington re-imposed the first round of anti-
Iran sanctions it had lifted under the JCPOA. The second 
phase of US bans will come into effect next month.The Trump 
administration has called on all buyers of Iranian oil to cut 
imports to zero. Last week, oil prices hit a four-year high, with 
the international benchmark Brent topping $86 per barrel.



... He further pointed 
to his recent meetings 
with EU leaders 
on the sidelines of 
the United Nations 
General Assembly in 
New York and said the 
prime minister of “an 
important European 
country” told him 
that five years ago, 
any move by the EU to 
side with Iran against 
the United States 
seemed impossible 
because the EU and 
the US were close 
allies.“Such an 
issue that seemed 
impossible has 
become possible 
today, and the 
European Union has 
stood against the US,” 
Rouhani said.

British Ambassador 
to Tehran Rob Macaire 
voiced his country's 
support for the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action, and said that the 
UK is trying to make sure 
that the Islamic Republic 
is also benefiting from the 
JCPOA.
"London is trying to 
reassure that Tehran will 
enjoy the deal’s benefits, 
specially in the economic 
arena," Macaire said in a 
meeting with Governor 
General of Fars Province 
Esmail Tabadar in Shiraz .
Britain's envoy 
underlined Britain will 
continue its support for 
the nuclear deal because 
it believes it should 
remain committed to 
what they have signed.
“We have been making 
every effort to enhance 
our relations with Iran 
since the British embassy 
in Tehran was reopened,” 
he said.
In a relevant development 
in late September, Iranian 
President Hassan 
Rouhani and British 
Prime Minister Theresa 
May in a meeting in New 
York discussed mutual 
cooperation and the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action.

FATF Week kicks off in Paris with 
Iran on agenda
 The Financial Action Task Force (FATF), the 
global anti-money laundering body, convenes 
on Sunday with a to-do-list which includes 
evaluating the progress by Iran in fulfilling its 
Action Plan to reduce its AML risk.
Over 800 officials representing 204 
jurisdictions, the IMF, UN, World Bank and 
others will come to Paris for FATF Week at the 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), the body's website 
reported.
“During six days of meetings, they will discuss 
140 papers on a range of important issues to 
protect the integrity of the financial system and 
contribute to global safety and security,” it said.
In addition, members will receive reports from 
the IMF, World Bank, United Nations, OECD, 
OSCE, Egmont Group of Financial Intelligence 
Units, CARIN, EBRD, ECB, Europol, GIFCS, IAIS, 
the 9 FATF-Style Regional bodies and others.
The FATF President will be giving a press briefing 
on the outcomes of the FATF Plenary on Friday 
19 October. 
UK, US ‘could boycott’ Saudi conf.
 Britain and the US are considering boycotting a 
major international conference in Saudi Arabia 
after the disappearance of Saudi journalist Jamal 
Khashoggi.Mr. Khashoggi, a critic of the Saudi 
government, vanished on October 2 after visiting 
its consulate in Istanbul.
A number of sponsors and media groups 
have decided to pull out of this month's 
investment conference in Riyadh, dubbed 
Davos in the Desert, as a result of concerns 
over Mr. Khashoggi's fate.Diplomatic sources 
have told the BBC's James Landale both the US 
Treasury Secretary, Steve Mnuchin, and the 
UK's International Trade Secretary, Liam Fox, 
might not attend the event.A joint statement of 
condemnation is also being discussed by US and 
European diplomats if it is confirmed that Mr. 
Khashoggi was killed by Saudi agents.
Iran Police Chief Confident about 
Security of Arbaeen Pilgrims
 Iranian Police Commander Brigadier General 
Hossein Ashtari made assurances that his forces 
would provide full security for citizens traveling 
to Iraq for the Arbaeen mourning ceremony later 
this month.
Speaking to reporters in Tehran on Saturday, 
Brigadier General Ashtari pointed to police’s 
arrangements for the upcoming ceremonies 
and marches marking Arbaeen and said the 
police started to take security measures several 
months ago.
The measures aim to facilitate the passage of 
pilgrims and ensure their security, he said, 
adding that this year, the police have increased 
the number of gates to speed up the passage 
of pilgrims.The police commander further 
emphasized that there is no concern about the 
security of the people travelling to Iraq.

Greater determination required 
to improve domestic economy

In the meeting, Ayatollah Khamenei 
urged the members of the Supreme 
Council of Economic Coordination to 
make prudent, effective and decisive 
decisions about the main issues and 
serious challenges faced by the domestic 
economy.
The leader stressed that serious and 
practical decisions are required to be 
taken to solve a number of key problems 
besetting Iran’s financial system 
such as those regarding the country’s 
banking system, amount of liquidity, 
employment and inflation rates and the 
budget planning process.
To this end, Ayatollah Khamenei 
said, using the ideas and solutions 
proposed by Iranian economists and 
those involved in the private sector of 
Iran’s economy is a principle. Iranian 
state officials are required to take the 
guideline seriously.
A large number of the country’s present 
problems do not stem from economic 
issues. The solution to these problems 
should be sought in other areas. The 
causes of these problems cannot be 
addressed even by the three branches 
of the Iranian government as they 
are not among their responsibilities. 
For instance, creating hope and 
pessimism in the society and country’s 
business atmosphere is a mission to be 
accomplished by factors far beyond the 
prerogatives of the three branches of the 
Iranian government.

Given the existing condition of the 
domestic economy, out of the main 
problems besetting the Iranian financial 
system, there is only a limited number 
of challenges that can be addressed 
by these three main bodies of power. 
Nevertheless, these problems and the 
solutions to them are not unfamiliar 
to the officials of the three branches of 
the Iranian government. For instance, 
the government is well aware that it is 
required to combat corruption and it 
can manage to achieve success in this 
regard with the assistance of the other 
bodies in case firm determination is 
demonstrated to this end. 
Or it is crystal clear that when the 
country is under sanctions, tax incomes 
earned from speculative activities, such 
as arbitrage and transactions in foreign 
currency market, are required to replace 
oil revenues.
In addition, Iranian officials know that 
the government is required to become 
more agile and smaller in size and that 
by handing over state properties, more 
resources should be allocated for new 
economic investments and supporting 
the vulnerable people of the country.
Thus, for Iran to overcome the financial 

bottlenecks a structural change is 
required in the domestic economy and 
the country’s foreign policy. Perhaps 
the very first steps to improve the 
country’s present situation include 
fighting corruption, increasing tax 
bases according to global experiences, 
developing domestic tourism industry 
by using facilitative regulations to 
boost the sector’s revenue, revising 
the political ties with neighboring 
states, granting the Central Bank of Iran 
greater independence and adopting 
more effective financial and monetary 
policies.
The three branches of the Iranian 
government are acquainted with the 
path they must take. They only need to 
show greater resolution. Nonetheless, to 
the same extent Iran requires economic 
reforms, it needs to make changes in its 
foreign policy.In case Europe manages 
to develop a scenario to support Iran 
and preserve the Joint Comprehensive 
Plan of Action, signed between Iran and 
the P5+1 in July 2015, we can overcome 
the country’s economic instability by 
making the abovementioned changes. 
Otherwise, the present route taken by 
Iran’s economy may fail to bear fruit.

EU Siding 
with Iran 
against US: 
President 
Rouhani

Britain Renews 
Support for 
JCPOA

 On Wednesday, October 10, the 
heads of the three branches 
of Iranian government were 
received by the Leader of 
the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei in a meeting on 
economic issues.

 An American newspaper referred to 
Washington's hostile policies against Iran 
and attempts to provoke unrest in it, saying 
the US president will not benefit from 
sanctions.
New York Times' editor-in-chief, Carol 
Giacomo, wrote on Sunday, 'In resuming 
sanctions, Mr. Trump hopes to force Iran 
to capitulate to unrealistic American 
demands, including ending all its nuclear 
activity and ceasing its military role in Syria 
and Yemen.'
It remains unclear whether the White 

House has taken the possible repercussions 
of its actions into account or not. Donald 
Trump's policies may backfire, Giacomo 
went on to say.
Trump has not even managed to ally the 
signatories of the Iran nuclear deal, i.e. 
Britain, France, Germany, Russia and 
China, with itself and the Europeans say the 
international accord serves their national 
interest. 
New York Times lead editor believes no 
matter how severe the sanctions are, they 
will not outdo the unity among the major 

powers. 'China, India and Japan have 
signaled a willingness to continue at least 
some purchases from Iran.'
Over the past months, the US government's 
attempts to persuade other countries to 
cut Iranian oil exports to zero have proved 
futile.
China and India are the two major Iranian 
oil importers which have announced they 
will turn a blind eye to sanctions against 
Tehran.
The London-based newspaper, The Times, 
wrote on Friday, the staunch resistance to 

Washington's 
policy towards Iran has 

prompted US officials to think twice about 
their approach and consider waivers on 
Iranian crude sanctions.

Trump not to achieve goals by sanctioning Iran: US paper

report
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President Rouhani: US defeated 
against Iran righteousness, 
prudence
 It is common knowledge that legally and politically 
speaking, the US has been defeated by breaking 
international commitments and Iran was victorious, said 
Iran's president on Sunday.
'Their final goal is to delegitimize the Islamic 
Establishment. And they have started with a mental war 
and an economic war to delegitimize us,' said President 
Hassan Rouhani, speaking at a ceremony marking 
beginning of the academic year in Iran.

Saying that Iran can pass through the situation with unity 
and solidarity, President Rouhani said, 'We can defeat the 
US in many fields; some may say, 'That's just a rhetoric. How 
can you defeat the US with such a power and political and 
economic leverage all around the world?''
'I have a question for them: Has the US been politically 
victorious against Iran in the past few decades or has it 
been defeated?'
Saying that only a few countries have supported the US exit 
from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also 
known as Iran Deal, he added, 'The conservative ones just 
express sorrow, the more explicit ones say the US made 
a mistake, and the most explicit ones say the US violated 

the law.' 
'US President Donald Trump 
intended to exploit the United 
Nations Security Council to 
harm Iran and prove his policies 
against Iran; what response 
did he receive? All the other 14 
members of the UNSC defended the 
JCPOA, and hence, Trump failed.'
'The US president, whose country hosts 
the UN, issues visas for the other countries officials who 
enter it and is also the rotating head of the UNSC, left the 
council empty-handed.'

By Meysam Mousaei*

Or it is crystal clear 
that when the 
country is under 
sanctions, tax 
incomes earned 
from speculative 
activities, such 
as arbitrage and 
transactions in 
foreign currency 
market, are 
required to replace 
oil revenues.

Official: Iran Devises Support 
Packages to Foil US Sanctions Plot
 Head of Iran’s Management and Planning Organization 
Mohammad Baqer Nobakht said President Hassan Rouhani’s 
government has proposed a dozen support packages to 
confront the US sanctions.“After we realized that the US 
administration would re-impose its sanctions against Iran in 
two batches, the government designed 12 support packages 
to counter such sanctions,” Nobakht said in a meeting with the 
heads of the Parliament’s committees .
The official noted that the main areas dealt with in the 

support package include stabilizing liquidity, the budget, 
compensating for the adverse economic effects on people’s 
livelihood as well as supporting producers and contractors.
“Other areas of support were related to rail, air, marine and 
road transportation networks, agriculture and industry, 
ICT, and employment,” Nobakht added.US President Donald 
Trump announced on May 8 that Washington would no 
longer remain part of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) and promised to re-impose the highest level of 
economic sanctions against Iran.The sanctions reinstated on 
Iran on May 8 included boycott of Iran’s crude supplies and 
bans on transfer of its crude revenues. 
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Official: Iran to Increase NANO Exports
 Secretary-General of the Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC) 
Saeed Sarkar announced the country’s plans to boost exports of its 
home-made nano products.“We have planned to export nano products 
to 49 states,” Sarkar told reporters on the sidelines of the 11th Interna-
tional Nanotechnology Festival and Exhibition (Iran Nano 2018) on Sat-
urday.He added that Iran has exported nano products worth $62.4mln to 
foreign countries in the past Iranian year (ended on March 20).The 11th 
International Nanotechnology Festival and Exhibition (Iran Nano 2018) 
kicked off at the Tehran International Exhibition Center .The reputable trade 
show is organized by Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC) and this edition of the exhibi-
tion will come to an end on October 16.

Iranian President 
Hassan Rouhani 
highlighted the 
country’s political 
achievements in 
the international 
arena following the 
US withdrawal from 
the 2015 nuclear 
deal and said the 
European Union has 
sided with Tehran 
against Washington.
Iran has been 
successful politically 
and legally in 
i n t e r n a t i o n a l 
institutions and 
before the eyes of 
the world, Rouhani 
said during a speech 
at the University of 
Tehran on Sunday.  
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 A unique kiln and pottery with stamped and rope 
decorations have been discovered during an 
archeological operation at the site of the Imamzadeh 
Qassem Hill in Iran's Alborz Province situated 
northwest of Tehran.The objects have reportedly 
been discovered during operations to determine the 
limits and proposing the privacy of the archeological 
site.The discovered objects could used to determine 
the probable history of the site up to the Sassanid era, 
Mohammad Eqbal Chehri, Head of the exploration 
operations was quoted as saying on Saturday by the 

Public Relations Office of the Research Institute of 
Cultural Heritage and Tourism (RICHT).
The pottery belongs to the early Islamic era, Chehri 
was quoted as saying. The hill was registered in the 
list of national monuments in 2011, he added.Chehri 
referred to the abundant pottery discoveries at the 
Imamzadeh Qassem Hill, describing them as the 
most significant feature of the site. The discovered 
potteries carry designs, including stamped, zigzag, 
rope, diversified geometric and even bird designs, he 
was quoted as saying.

 Iranian carmakers saddled 
with 1.4$ billion debt
Major carmakers Iran Khodro and SAIPA have seen 
their debt tally with parts makers, banks and financiers 
build up in the past few months amassing a debt of 200 
trillion rials (1.37$ billion), said the secretary of the 
Specialized Manufactures of Auto Part Association.
Arash Mohebinejad told that over the past few months, 
“Major carmakers’ debts have surpassed the previous 
amount of 150 trillion rials (1.03$ billion) and has 
reached 200 trillion rials (1.37$ billion),” a %33 jump.

They are either unable or unwilling to pay over the 
past few months, and due to the economic hardships 
several parts makers have been forced to shut down 
their factories and lay off over 150,000 people. If the 
situation does not improve some 100,000 other people 
will soon join the dole queues.
In recent weeks several meetings were held between 
carmakers, parts manufacturers and government 
authorities to find a viable solution out of the industrial 
and financial impasse. The sessions were in vain and 
no solution was agreed to help salvage the beleaguered 
auto industry.

H1 Goods Transit Through Iran Sees 
%2 Growth
Close to 4.95 million tons of oil and non-oil 
commodities were transited through Iran during the 
first half of the current Iranian year (March -21Sept. 22) 
to register a %2 rise compared with the corresponding 
period of last year.According to Director General of 
Hormozgan Road Maintenance and Transportation 

Organization Daryoush Baqer-Javan, more than 1.46 
million tons of commodities were transited from 
Shahid Rajaee Port in the city of Bandar Abbas in the 
southern Hormozgan Province during the six-month 
period, which accounted for close to %30 of the transit 
goods. The port was the most active point of entry 
among the country’s 32 border terminals during the 
period, the news portal of the Ministry of Roads and 
Urban Development reported.

 Iran’s ranking has improved from 32 to 22 among 163 
International Organization of Standardization (ISO) 
member-states, said the head of Iranian National Standards 
Organization (INSO) on Sunday.
“This years’s motto of the world standards day is 
‘International Standards and Fourth Industrial Revolution’,” 
said Nayerh Pirouzbakht in the ceremony held on the 
occasion of world standards day in Iran International 
Conference Center Conferences. 
“The role of standards in small and medium enterprises, 

sustainable development, and opposing trade wars was 
stressed in this year’s ISO General Assembly,” she added. 
She referred to the recent national and international 
achievements of INSO, adding that an Iranian was selected 
as the ISO Technical Management Board (ISO/TMBG) 
member last year.Iran's First Vice-President Eshaq 
Jahangiri also attended the ceremony. On October ,14 
1946, heads of the standard organizations of 25 countries 
decided to found an international body in charge of creating 
and updating global standards. 

 "We have concluded a contract with the 

faculty members of Shahrekord Univer-

sity this year, based on we managed to 

get a tomography device," Forough Mortezaeene-

jad said.
 Saying that the tomography device examines 
the degree of hollowness inside the trees, the 
CEO of the parks and green space organization 
of Isfahan municipality said, "At the moment, 
our experts recognize the hollowness of the 
trees according to their outward symptoms, 
but by using this device, the hollow trees will 
be cut down without any hesitation.""The 
parks and green space organization of Isfahan 
municipality insists on preserving the trees 
more than citizens, but regarding the hazardous 

trees, there isn’t any other way except cutting 
them down," she emphasized."Citizens should 
be sure that the hazardous trees of the city are 
constantly monitored by experts of the parks and 
green space organization of Isfahan municipality 
to prevent the probable risks," she added.

"Assembly line of the first and largest electric 

motorcycle factory in Iran will be opened in 

Shahreza County with the presence of the 

national and provincial level officials of Isfahan," Isfahan 

deputy mayor for transportation and traffic said.
 "More than 70 percent of air pollution of Isfahan 
metropolis is due to the vehicle traffic specially 
motorcycles," Alireza Salavati said. "About 1,300,000 
motorcycles involved in Isfahan traffic, therefore, more 
than 30 percent of air pollution and 49 percent of noise 

pollution is related to motorcycles," he added.
"The first step to promote the culture of using electric 
motors was transferring the technology to the province 
to manufacture the electric motors," Salavati continued. 
"Providing infrastructures, designing and building the 
charging stations to install in the central parts of the 
city to facilitate citizens' access  to clean vehicles are 
among the activities of this department. Furthermore, 
in the long-term, plans to ban gasoline motors' traffic 
in the central and historical areas of the city is another 
important action in this regard," he noted.

A group of social and cultural activists of Yazd held a meeting 
with the official authorities and social activists of Isfahan to 
resolve the water conflicts between people in Isfahan and 
Yazd."The civil rights activists of Yazd try to create intimacy 
between people of Isfahan and Yazd by using the cultural 
diplomacy, so that the historical background of these cities 
will not be sacrificed for the wrath of nature, since not only 
Iran, but also the whole world is struggling with the drought 
crisis. We know that the history of Yazd and Isfahan is the same 

so that political divisions must not separate them," Jafar Amin 
Moghadam, the head of creativity and modern technology 
center of Yazd municipality said among the social and cultural 
activists of Isfahan and Yazd gathered  near the Khajoo 
bridge."Certainly, the only way to get out of the water crisis 
is the cultural diplomacy; and the presence of the cultural 
activists of Yazd in Isfahan is an important step toward 
achieving this goal," Mohammad Eidi, the head of cultural, 
social, and sport organization of Isfahan municipality said.
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Isfahan and Yazd more united than ever!
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